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Compleet, deskundig en dichtbij

Alles onder één dak

Met Biaretto geniet je van een heerlijke koffie van de beste bonen.
De smaak van Italië in een kopje. Geniet van Biaretto op het werk of
thuis en haal het beste uit jouw dag!

Heb je er ooit over nagedacht wat je elke dag tijdens het
werk allemaal gebruikt? Denk aan je kop koffie in de ochtend, je pennen, het papier, toner, inkt, je kopje soep en je
wc-papier… Je kunt het zo gek niet bedenken of je vindt
het in ons assortiment. Van paperclips en nietjes, tot
computersupplies, printers en toebehoren, verlichting en
ergonomische artikelen. Van een kapstok om je jas netjes
op te bergen tot je Cup-a-Soup voor in de pauze. En wat
dacht je van schoonmaakartikelen voor het geval je jouw
versgezette koffie omstoot? De kantoorvakhandel heeft het
allemaal. In ons complete assortiment vind je de artikelen
van bekende A-merken, maar onderschat ook zeker niet het
voordeel van onze huismerken.

voordeel. Doordat wij zijn aangesloten bij Quantore, tillen we
onze deskundigheid naar een hoger niveau. Immers, samen
weet je meer dan alleen. Zo helpen we je graag een goede
keuze te maken.

Vind eenvoudig wat je nodig hebt
Deze catalogus bevat een overzicht van artikelen in het
Quantore assortiment. Je kunt op je eigen gemak de
pagina’s doorbladeren, maar je kunt ook snel op naam en
artikelnummer zoeken via de index achterin. Toch niet gevonden wat je zocht? Vraag het ons. Ons assortiment
is voortdurend in beweging. Wij informeren je graag over
de laatste product- en prijsontwikkelingen.

Bestellen? Dat kan op jouw manier!
Aangesloten bij een groter geheel
Exclusief merk
van Quantore
www.biaretto.com

Art.nr.
1000269
1000270
1000271

Omschrijving
Koffiebonen regulier
Koffiebonen espresso
Snelfiltermaling

1000272
1000273
1000274
1388525

Automatenkoffie
Snelfiltermaling biologisch
Koffiebonen regulier biologisch
Zoetstofsticks

1388526
1388527

Creamersticks
Suikersticks

Samen met nog honderden kantoorspecialisten zijn wij
aangesloten bij Quantore B.V., één van de grootste spelers
op het gebied van kantoorartikelen. Dankzij de kracht van
dit collectief, behalen we een groot inkoopvoordeel. En
groot inkopen betekent dat we jou scherpe prijzen aan
kunnen bieden. In het geavanceerde logistieke centrum van
Quantore liggen meer dan 24.000 artikelen op voorraad.
Daardoor kunnen wij je verzekeren dat bestellingen snel en
juist worden afgeleverd. Maar naast het complete assortiment en de snelle leveringen, bieden we je nog een groot

Bij een makkelijke manier om artikelen te zoeken, hoort
ook een makkelijke manier om die artikelen in je winkel of
thuis te krijgen. Daarom kun je je bestellingen doorgeven
via onze webshop, per e-mail, post of telefoon. In onze
webshop zie je ons complete assortiment, aangevuld met
artikelomschrijvingen, afbeeldingen en actuele prijzen. Met
een paar klikken stel je je bestelling al samen. Bestel je
liever telefonisch of per e-mail, vermeld dan altijd duidelijk
de hoeveelheden die je wilt bestellen. Let daarbij op de
verpakkingseenheid die bij de producten vermeld staat. Wij
staan altijd voor je klaar: compleet, deskundig en dichtbij.

Iconen handig en snel verklaard
Iconen milieukenmerken

Iconen classificatie

Aandacht voor het milieu

Paper by Nature

Huismerk

Nieuw

Wij letten op het gebruik van verantwoorde materialen, zorgvuldige
productie en verpakkingen die het milieu ontzien. Producten die op
dit gebied aan deze eisen voldoen, kun je herkennen aan dit logo.

De Paper by Nature certificering garandeert een minimale impact op
het milieu, vanaf de grondstoffenselectie tot aan het eindproduct.
De onafhankelijke Paper by Nature Association geeft het Paper by
Nature ecolabel af aan producten die milieuvriendelijk zijn geproduceerd. Het betreft hierbij producten van de papier producerende
en papier verwerkende industrie. De audits voor de certificering
worden uitgevoerd door het geaccrediteerde Bureau Veritas. Voor
meer informatie: www.paperbynature.com.

Door met fabrikanten speciale afspraken te maken, kunnen wij sommige artikelen voor een sterk concurrerende prijs onder eigen label
leveren. Dit betekent niet altijd dat een artikel het laagst geprijsd
in zijn soort is, maar wel dat het, naast dat het laag geprijsd is, ook
voldoet aan een aantal kwaliteitsnormen die wij onszelf gesteld
hebben.

Ons assortiment breiden we regelmatig uit met nieuwe, aantrekkelijke artikelen voor zowel het zakelijke als het particuliere assortiment. Nieuwe producten herken je aan dit logo.

Europese bloem
Het Europees Ecolabel is het Europese milieukeurmerk voor
non-foodproducten en diensten. Van schoonmaakmiddelen tot
kopieerpapier tot toeristische accommodaties. Voor steeds meer
gebruiksartikelen en diensten worden Europees Ecolabel-criteria
opgesteld. Deze criteria hebben betrekking op de hele levenscyclus
van een product of dienst. Van grondstoffen, energiegebruik tot
schadelijke stoffen en afval. Je herkent het Europees Ecolabel aan
de bloem. En dan weet je: ‘Met de bloem kies je voor groen’.

Blaue Engel
Dit is de Duitse variant van het Nederlandse Milieukeur. Het label
geldt als één van de meest degelijke en vergaande milieukeurmerken. Criteria zijn o.a. 100% vervaardigd uit postconsumptie gerecycleerde vezels. Geen gebruik van bepaalde AZO-kleurstoffen. Geen
pigmenten met kwik, lood, cadmium of chroom en geen gebruik van
schadelijke toxische of carcinogene stoffen.

In ons assortiment vind je vele hoogwaardige en innovatieve
producten. Maar niet altijd is het beste van het beste nodig. Zoek je
goede kwaliteit voor een redelijke prijs, let dan op dit logo. Weet je
niet wat de beste keuze is, dan geven wij graag een eerlijk advies.

Icoontjes artikelniveau
Icoontjes papierkwaliteit
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Nordic Swan
Wereldwijd zijn er zeker 600 bedrijven die producten, gecertificeerd
met Nordic Swan, verkopen. Het milieukeurmerk Nordic Swan is het
officiële milieukeurmerk in Scandinavië. Noorwegen, Zweden, Denemarken, Finland en IJsland certificeren en ontwikkelen criteria voor
Nordic Swan. Milieukeur en Nordic Swan maken vaak gebruik van
elkaars criteria. Net als bij Milieukeur en Europees Ecolabel hebben
de criteria van Nordic Swan betrekking op de hele levenscyclus
van een product of dienst: van grondstoffen, energieverbruik tot
schadelijke stoffen en afval. Ook de Nordic Swan criteria helpen
bedrijven verantwoorde keuzes te maken over duurzaamheid en
milieuvriendelijkheid.

Milieukeur
Het Nederlandse Milieukeur vind je op bijvoorbeeld voedingsmiddelen, papier, verf, meubelen, brandblussers en aanbieders
van ecostroom. Het keurmerk geeft aan dat deze producten minder
belastend zijn voor het milieu in vergelijking met soortgelijke
producten zonder keurmerk.

FSC® keurmerk
De Forest Stewardship Council (FSC) is een internationale
organisatie die zich inzet voor behoud van bossen en
verantwoord bosbeheer wereldwijd. FSC spreekt van
verantwoord bosbeheer wanneer op evenwichtige wijze
rekening wordt gehouden met de ecologische, sociale en
economische aspecten die bij bosbeheer horen. Hout- en
papierproducten die afkomstig zijn uit een FSC-gecertificeerd bos zijn herkenbaar aan het FSC-label.

PEFC keurmerk
De PEFC-certificering staat voor Programme for the Endorsement
of Forest Certification schemes. Je weet dat je bij producten
met dit logo te maken hebt met verantwoord geproduceerde
hout- en/of papierproducten. Het is het grootste bos- en
CoC-certificeringsysteem ter wereld. CoC, Chain of Custody,
staat voor alle gecertificeerde schakels in de keten tussen bos
en eindconsument die voldoen aan eisen als traceerbaarheid,
identificatie en scheiding van goederen. In de producten zitten
geen oplosmiddelen en deze zijn tevens chloorvij gebleekt. De
verpakking is van gerecycled materiaal.

Emas keurmerk
EMAS staat voor Eco Management and Audit Scheme. Dit is de
titel van een verordening van de Europese Unie die de lidstaten
verplicht om een systeem in te voeren waarbij organisaties het
recht kunnen krijgen om een Europees ‘milieu-logo’ te voeren. Een
organisatie kan worden geregistreerd als EMAS-deelnemer wanneer:
1. Een milieumanagementsysteem is ingevoerd;
2. Een milieuverslag is opgesteld (in de EMAS-verordening wordt
dit een milieuverklaring genoemd);
3. Een erkende milieuverificatie-instelling het milieumanagementsysteem en de milieuverklaring heeft goedgekeurd. De ISO
14001-norm vormt de basis voor de eisen van het milieumanagementsysteem. De milieuverklaring is vergelijkbaar met een milieujaarverslag.

Geïnspireerd door de Arbowet besteden veel fabrikanten tegenwoordig extra aandacht aan ergonomisch werken. Het logo staat
niet alleen bij artikelen die aan de eisen van de Arbowet voldoen,
maar ook bij producten waarbij speciale aandacht is besteed aan
ergonomische aspecten.

Budgetvriendelijk

Cradle To Cradle
Alle gebruikte materialen zouden na hun leven in het ene product,
nuttig kunnen worden ingezet in een ander product. Hierbij zou geen
kwaliteitsverlies mogen zijn en alle restproducten moeten hergebruikt kunnen worden of milieuneutraal zijn. Duurzame ontwikkeling
is de ontwikkeling waarbij de huidige generatie in haar noden voorziet, zonder de mogelijkheden daartoe voor de volgende generatie
te beperken. De Cradle to Cradle (C2C) filosofie gaat verder en wil
voorzien in onze eigen noden, maar ook de toekomstige generaties
van meer mogelijkheden voorzien. Het motto daarbij is probeer goed
te zijn in plaats van minder slecht! De drie basisregels van Cradle
to Cradle zijn: Afval is voedsel, Zon is de Energiebron, Respect voor
Diversiteit.

Ergonomisch verantwoord

Icoontjes schrijfbreedte vulpen

De papierkwaliteit is afhankelijk van verschillende factoren, zoals de
witheid, het grams gewicht en de eigenschappen van het papier. De
papierkwaliteit geven wij aan met sterren, variërend van 1 ster tot 5
sterren voor het papier met de beste kwaliteit.

M

F

Icoontjes aantal vellen papier

20

Dit icoontje geeft het aantal vellen papier aan dat in de verpakking
zit. Het wordt ook gebruikt voor het aantal vellen papier dat een
nietmachine of perforator aankan.

Icoontjes schrijfbreedte balpen
0.35

500

Icoontjes schrijfbreedte rollers

Printers zijn er in allerlei soorten en maten. Dit icoontje geeft aan
of het gaat om een inkjetprinter, een laserprinter of een copier. Ook
geeft het aan of de machine print in kleur of in zwart-wit.

0.5

Door de uitstoot van broeikasgassen verandert de samenstelling
van de dampkring. Het belangrijkste broeikasgas is CO2, koolstofdioxide. Wanneer er bij productie geen broeikasgassen vrijkomen
of wanneer de broeikasgassen volledig gecompenseerd worden,
kan men zeggen dat het product klimaatneutraal geproduceerd is.
Myclimate klimaatbeschermingsprojecten voldoen aan de hoogste
normen (bijv. de Gold Standard van het WWF). Ze helpen niet alleen
het klimaat te stabiliseren, maar leveren ook een bijdrage aan
duurzame ontwikkeling.

Kringloop
Dit logo wordt gebruikt voor producten die zijn gemaakt van
gerecyclede materialen. Dit is minder milieubelastend dan de
productie van nieuwe grondstoffen.

20PPM

28PPM

De schrijfbreedte van een roller: breed, medium, fijn of extra fijn.
De schrijfbreedte kan ook worden weergegeven in het aantal
millimeters.

F

Icoontjes printsnelheid
CO2 neutraal

De schrijfbreedte van een balpen: breed, medium, fijn of extra
fijn. De schrijfbreedte kan ook worden weergegeven in het aantal
millimeters.

M

Icoontjes printersoort

L

De schrijfbreedte van een vulpen: breed, medium, fijn of extra fijn.

Icoontjes schrijfbreedte fijnschrijver

Iedere printer heeft een eigen printsnelheid, deze wordt uitgedrukt
in het aantal images per minuut volgens strikte NEN-normen. Dit
geldt zowel voor kleur als zwart-wit.

0.25

De schrijfbreedte van een fijnschrijver: breed, medium, fijn of extra
fijn. De schrijfbreedte kan ook worden weergegeven in het aantal
millimeters.

EF

Icoontjes energievoorziening
Dit icoontje geeft informatie over de energievoorziening van het
apparaat, bijvoorbeeld of het werkt op stroom, zonne-energie of een
adapter (en of deze bij de verpakking is ingesloten).

Icoontjes schrijfbreedte viltstiften
1.5-3

De schrijfbreedte van een middelgrote viltstift in millimeters.

Icoontjes schrijfbreedte viltstiften beitelpunt
4xAA

4xAA

1-5 De schrijfbreedte van een beitelviltstift in millimeters.

Icoontjes batterijen
Dit icoontje geeft aan om welk type batterijen het gaat en hoeveel
je er nodig hebt. Worden de batterijen niet meegeleverd, dan staat
er een schuine streep door het icoontje.

4-12

Fair Trade
Het Max Havelaar Keurmerk voor Fairtrade garandeert je dat deze
koffie tegen een eerlijke prijs en onder internationale Fairtrade handelsvoorwaarden is ingekocht bij boerenorganisaties in
ontwikkelingslanden. Dit betekent een rechtstreekse bijdrage aan
betere leef- en werkomstandigheden van boeren. De organisaties
bestaan uit groepen kleine boeren die zijn gaan samenwerken om
een betere positie in de markt te verwerven. Om gecertificeerd te
worden moeten ze voldoen aan een aantal vaste normen op sociaal
en milieugebied. Kijk voor meer informatie op www.maxhavelaar.nl.
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Icoontjes nietjes

Legenda

Nietjes zijn in verschillende soorten verkrijgbaar.
Dit icoontje geeft de soort aan die in de machine past.

VE

Verpakkingseenheid
Veel artikelen zijn verpakt in een omdoosverpakking van bijvoorbeeld 20 stuks. Let hierop bij het opgeven van je bestelling.

24/6

Prijs product- en modelwijzigingen en zet- of drukfouten voorbehouden.

WIJ HELPEN JE GRAAG BIJ HET
CREËREN VAN EEN
HEERLIJKE PLEK OM AAN
DE SLAG TE GAAN

Zo wordt jouw bureau je favoriete plekje
Thuiswerken, een rustig plekje op kantoor, of misschien wel de koffiebar op de hoek. Tegenwoordig
zijn er veel mogelijke locaties waar men kan werken.
Iedereen heeft wel een favoriete plek. Bij zo’n plekje
zijn er meer eigenschappen belangrijk dan een fijn
bureau en een goede bureaustoel. Zo hecht de één
veel waarde aan een leuke plant en een achtergrondmuziek. Terwijl de ander een kop koffie en een

goed gesprek met de leverancier de beste ingrediënten voor een goede werkplek vindt. Maar ook mogelijkheden tot het nieuwe werken en vitaliteit op de
werkplek, vormen vaker het onderwerp van gesprek.
Het is duidelijk dat er veel verschillende opvattingen
zijn over de ideale werkplek. En daarom denken wij
graag met je mee. Want op een fijne werkplek stijgt
de productiviteit en het werkplezier.

Alles wat je nodig hebt om op een efficiënte manier
te werken, vind je in ons complete assortiment. Zowel thuis als op kantoor worden bureaus soms voller
en voller. Met een opgeruimd bureau raak je echter
minder snel afgeleid. Daarvoor bieden wij je handige
ladensets, sorteerrekken, opbergboxen of gewoon
handige pennenbakjes aan. Mocht je bureau leeg
zijn, maar je hoofd nog vol zitten met goede ideeën?

Probeer dan eens een whiteboard uit. Geef deze een
centrale plek in je werkomgeving, die voor iedereen
zichtbaar is. Zo kun je samen met je team brainstormsessies organiseren of gedachtes peilen in het
kader van samenwerken. Zorg ervoor dat je alles op
voorraad hebt om jouw werkomgeving geordend te
houden. Zo blijf je productief!

Quantore brievenbakjes

Van cd-hoes naar brievenbakje,
in vijf stappen
Wist je dat Quantore brievenbakjes worden gemaakt van gerecycled materiaal? De grondstof
voor deze bakjes is mogelijk afkomstig uit je eigen huis! Het wordt namelijk van oude cd-hoesjes,
binnenkanten van koelkasten en kledinghangers gemaakt. Voor elk brievenbakje worden
minimaal vijf cd-hoesjes of ongeveer tien kledinghangers gebruikt. Per minuut worden er
maar liefst 20 brievenbakjes geproduceerd. Vraag je je nu af hoe dat gebeurt? Dat lees je hier!

2
Het plastic wordt gesmolten
én in een speciale mal in de vorm
van het brievenbakje gespoten.
In deze mal is natuurlijk ook het
Quantore logo verwerkt,
zodat dit netjes op
het brievenbakje
Het productieproces van
Door het koelwater in
komt te staan.
de brievenbakjes is vergaand
de mal, wordt de plastic vloeistof
geautomatiseerd. De cd-hoesjes,
verhard en behoudt het de vorm
binnenkanten van koelkasten en
van het brievenbakje.
kledinghangers worden allereerst
ﬁjngemalen, zodat er kleine
stukjes plastic overblijven.

1

3

5

4
Door een robotarm worden
de brievenbakjes uit de mal
gehaald, voorzien van
barcodesticker bedrukt met
‘Made in the Netherlands’
en opgestapeld.

De brievenbakjes worden
met zes stuks genest in
een doos en op een
pallet gestapeld.
Klaar voor verzending
naar het magazijn
van Quantore in
Beuningen.

Made in
the Netherlands

Quantore brievenbakjes
390315 Transparant
390316 Zwart
390317 Blauw

390318 Rood
390319 Grijs
390320 Wit

Hoofdstuk 1

Werkplek en Facilitair

Van etenswaren tot schoonmaakartikelen en bureaustoelen

Tip
Zorg dat je altijd
een aantal facilitaire
artikelen op voorraad hebt
liggen. Daarmee voorkom
je onnodige werkonderbrekingen!

Alles voor op
jouw werkplek
1

Espressobonen

2

Zie pagina 19

Cup-a-Soup
Zie pagina 31

3

Handdoekendispenser

4

Zie pagina 64

Sanitairreiniger
Zie pagina 97

5

Werken met plezier

OPTIMAAL AAN HET WERK?
LAAT JE INSPIREREN DOOR DE
ARTIKELEN IN DIT HOOFDSTUK

Een groot deel van onze
tijd brengen we werkend
door. Dan is het wel zo
prettig dat je een werkplek
hebt die bij je past. Dat
zorgt niet alleen voor meer
plezier in je werk, het verhoogt ook je concentratie
en kwaliteit. Belangrijk
dus! Start je dag met een
heerlijke kop koffie en ga
vol energie aan het werk.
Van (online) vergaderingen
en creatief brainstormen
tot het uitwerken van projecten, Aan het einde van
de dag zorg je ervoor dat
je werkplek weer helemaal
schoon is, dan kun je de
dag erna weer direct van
start!

Batterijen
Zie pagina 127

6

Bureaustoel
Zie pagina 148

Warme en koude dranken

Warme en koude dranken

> KOFFIE

Douwe Egberts
espressobonen
• Douwe Egberts Espresso is een volle,
rijke koffie gemaakt van de beste
Arabica bonen.
• Het langdurige brandproces zorgt voor
een diepdonkere brandkleur en een rijk
aroma.
• Dat maakt deze koffie dan ook zeer
geschikt voor het maken van een
krachtige espresso, vol van smaak
en een uitstekende basis voor koffiecreaties met melk, zoals cappuccino
en caffé latte.

Douwe Egberts
Cafitesse koffie
• DE Caﬁtesse Smooth Roast een
melange met een ronde, ﬁjne smaak
die op kamertemperatuur bewaard kan
worden.
• Smooth Roast is een gemiddeld sterke
melange, licht gebrand, met als resultaat een ronde, ﬁjne smaak en een
puur en zacht karakter.
• Om de hele dag van te genieten!
• Deze melange is heel geschikt om alle
koffievariëteiten mee te maken zoals
cappuccino en koffie verkeerd.
• Smooth Roast is een melange van
100% UTZ-gecertiﬁceerde duurzame
Arabica-bonen uit Columbia, Peru en
Brazilië met hoogwaardige Robusta.
• UTZ certiﬁed is een onafhankelijk keurmerk voor duurzaam geteelde koffie
en richt zich op de professionalisering
van boeren en boerenorganisaties.
• Dit leidt tot een betere kwaliteit en
hogere opbrengsten van de oogst,
met zorg voor mens en milieu.

Espresso Medium Roast
1000gr
Espresso Smooth 1000gr
Espresso Dark Roast 1000gr
Espresso Extra Dark Roast
1000gr

Smooth Roast 1,25 liter
Smooth Roast 2 liter
koffiemelk 750ml
koffiemelk 2 liter

891724
891697
891750
891828

891767
891766
891829
891740

Douwe Egberts
snelfiltermaling koffie
• Douwe Egberts kwaliteitskoffie
in snelﬁltermaling.
• Douwe Egberts aroma rood is de
geurige, pittige koffie die in Nederland
het meest gedronken wordt.
• Dat komt onder andere door de
evenwichtige melange van
krachtige Robustabonen en
aromatische Arabicabonen die kort
en vol worden gebrand.

Roodmerk snelﬁltermaling
250gr
Roodmerk snelﬁltermaling
500gr
Roodmerk snelﬁltermaling
1000gr
Decafé snelﬁltermaling 250gr

890053
890051
891823
891723

Douwe Egberts
gemalen koffie

Douwe Egberts
automatenkoffie
• Douwe Egberts kwaliteitskoffie
voor de automaat.
• Douwe Egberts is de geurige, pittige
koffie die in Nederland het meest
gedronken wordt.
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• Dat komt onder andere door de
evenwichtige melange van
krachtige Robustabonen en aromatische Arabicabonen die kort en
vol worden gebrand.
Fresh Brew Traditioneel
1000gr
Fresh Brew Select 1000gr
Fresh Brew Gold 1000gr

891725
891736
891822

Douwe Egberts
instant koffie Elite
• Deze superieure melange is een combinatie van verﬁjnde Arabica bonen
hoofdzakelijk uit Afrika en een kleine
hoeveelheid uit Zuid-Amerika, aangevuld met de beste kwaliteit Robusta
koffie.

• De bonen worden donker gebrand
en geven een koffie met een ﬁjn en
aromatisch smaakproﬁel.
• Gevriesdroogde instant koffie voor
gebruik in automaten.
Elite 300 gram

891718

• Douwe Egberts kwaliteitskoffie in
standaardmaling.
• Douwe Egberts aroma rood is de
geurige, pittige koffie die in Nederland
het meest gedronken wordt.
• Dat komt onder andere door
de evenwichtige melange van
krachtige Robustabonen en
Roodmerk standaardmaling
aromatische Arabicabonen die kort
1000gr
en vol worden gebrand.

Douwe Egberts koffie bonen

891824

• Douwe Egberts kwaliteitskoffiebonen.
• Douwe Egberts aroma rood is de
geurige, pittige koffie die in Nederland
het meest gedronken wordt.
• Dat komt onder andere door de
evenwichtige melange van
krachtige Robustabonen en aromatische Arabicabonen die kort en vol
worden gebrand.

Fresh Beans melange rood
1000gr
Fresh Beans melange rood
3000gr

Product niet gevonden? Bel ons voor informatie!

891771
891696

15
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Douwe Egberts Senseo koffie
• Douwe Egberts koffiepads voor het
Senseo-apparaat.
• Binnen één minuut een lekker vers
kopje koffie.
voordeelzak Classic
pak à 36 stuks
voordeelzak Mild Roast
pak à 36 stuks
voordeelzak Strong
pak à 36 stuks
voordeelzak Extra Strong
pak à 36 stuks
voordeelzak Mocca Gourmet
pak à 36 stuks
voordeelzak Caffeïnevrij
pak à 36 stuks
cappucino
zak à 8 stuks
dispenser Regular
dispenser à 50 stuks

891731
891729
891727
891728

Douwe Egberts oploskoffie

891730
• Douwe Egberts aroma rood oploskoffie
is een geurige, pittige koffie.
• Dat komt onder andere door de
evenwichtige melange van krachtige
Robusta bonen en aromatische
Classic 300gr
Arabica bonen.

891726
891796
891722

891699

L’Or Espresso capsules
• Met L’Or Espresso capsules bieden
we u een heerlijke espresso koffie van
de hoogste kwaliteit.
• Deze capsules zijn te gebruiken in
Nespresso koffiemachines.
• Douwe Egberts L’Or Espresso biedt
een ware espressosensatie.
• De koffie-experts hebben de allermooiste melanges samengesteld
van 100% arabicakoffie.
• Deze melanges staan bekend om
hun intense, verﬁjnde smaak en hun
rijke aroma.
• Iedere capsule is individueel verpakt
om de intensiteit en de rijkdom van
het aroma te behouden.

• Deze L’Or Expresso is 100% UTZgecertiﬁceerd, dit geeft de garantie
dat de koffie verbouwd én geoogst is
op een maatschappelijk verantwoorde
én milieuvriendelijke manier.
• Doos à 20 cups.
Elegante
Profondo
Forza
Ristretto
Estremo
Profondo
Ristretto
Elegante
Forza
Decaffeinato

pak à 20 stuks
pak à 20 stuks
pak à 20 stuks
pak à 20 stuks
pak à 20 stuks
pak à 100 stuks
pak à 100 stuks
pak à 100 stuks
pak à 100 stuks
pak à 20 stuks

891685
891686
891683
891684
891672
891675
891676
1387786
1387787
1391447

L’Or dispenser
• De L’Or capsule dispenser geeft u
de gelegenheid om capsules netjes te
presenteren en op te bergen in een
dispenser naast de machine.
• De dispenser bevat 4 trays.
• Vanwege de kleine aﬂoop in het design, schuiven de capsules naar voren
en zijn deze gemakkelijk uit te nemen.
• In totaal passen er 44 capsules
(11 per tray) in de dispenser.
• De afmetingen zijn 19,2x17,2x28cm.
zwart
De dispenser wordt LEEG geleverd.
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Douwe Egberts cappuccino
stick
• Douwe Egberts cappuccino sticks.
• Ieder stick geeft een heerlijk kopje
cappuccino.
• In handige dispencerdoos.
891677

café cappuccino 80 sticks à
12,5gr

891717

Kanis en Gunnink koffie
• Filterkoffie van de eerste kwaliteit
die in Nederland het meest gedronken
tegen de gunstigste prijs.
wordt.
• Kwaliteitskoffie in standaardmaling én
Roodmerk hotelmelange
891825
snelﬁltermaling.
• Aroma rood is de geurige, pittige koffie 2500gr

Product niet gevonden? Bel ons voor informatie!

17

Warme en koude dranken

Warme en koude dranken

Biaretto instant koffie
Biaretto koffiebonen
• Koffiebonen regular.
• Biaretto is een koffiemerk van
topkwaliteit.
• We hebben de beste koffiebonen
uit de hele wereld geselecteerd om
voor jou de perfecte mix te maken.
• In Nederland wordt dan ook de juiste
melange voor Biaretto gemaakt.
• Een team met specialisten zorgt elke
levering er weer voor dat de juiste
melange voor de koffie gemaakt wordt,
zodat de kwaliteit en smaak gewaarborgd blijft.
regular 1000 gram
• UTZ gecertiﬁceerd.

Lavazza espresso bonen

Lavazza gemalen koffie

• Een blend met een uniek aroma
en volle smaak, rijk en uitzonderlijk
harmonieus, voornamelijk samengesteld uit Braziliaanse Arabica en
Afrikaanse Robusta.
• De historische Lavazza-blend, voor
degenen die graag elke dag van een
goede koffie genieten.
• Vol en rond van smaak.
• Een medium branding.
• Intensiteit 5.

• Qualità Oro is de eerste koffieblend
van Lavazza.
• De blend werd uitgebracht in 1956 en
wordt al meer dan 60 jaar van vader
op zoon overgedragen.
• De selectie van de beste Arabica
bonen geeft een onmiskenbare
Midden-Amerikaanse smaak van
bloemrijke en fruitige tonen
gecombineerd met zoete Braziliaanse
aroma’s van malt en honing.

Qualita Oro
Qualita Rossa
Caffè Espresso
Crema & Aroma
Tierra Organic Bio

1000gr
1000gr
1000gr
1000gr
1000gr

891889
891891
891890
892569
892568

• Een koffie voor de echte kenner, voor
degenen die graag van de kwaliteiten
van een ﬁjne blend genieten, elke dag
weer.
• Een medium branding.
Qualita Oro
250gr
Qualita Rossa
250gr
Caffè Espresso 250gr

891892
891894
891893

1000269

Biaretto automatenkoffie

Biaretto gemalen koffie

• Automatenkoffie Fresh brew.
• Biaretto is een koffiemerk van
topkwaliteit.
• We hebben de beste koffiebonen uit
de hele wereld geselecteerd om voor
jou de perfecte mix te maken.
• In Nederland wordt dan ook de juiste
melange voor Biaretto gemaakt.
• Een team met specialisten zorgt elke
levering er weer voor dat de juiste
melange voor de koffie gemaakt wordt,
zodat de kwaliteit en smaak gewaarborgd blijft.
• Geniet van Biaretto koffie op het werk
of thuis een haal het beste uit je dag.
regular 1000 gram
• UTZ gecertiﬁceerd.

• Koffie snelﬁltermaling.
• Biaretto is een koffiemerk van
topkwaliteit.
• We hebben de beste koffiebonen uit
de hele wereld geselecteerd om voor
jou de perfecte mix te maken.
• In Nederland wordt dan ook de juiste
melange voor Biaretto gemaakt.
• Een team met specialisten zorgt elke
levering er weer voor dat de juiste
melange voor de koffie gemaakt
wordt, zodat de kwaliteit en smaak
gewaarborgd blijft.
• Geniet van Biaretto koffie op het werk
of thuis een haal het beste uit je dag.
regular 1000 gram
• UTZ gecertiﬁceerd.

1000272

Biaretto biologische koffie

Lavazza koffie capsules
• Espresso Deciso is geboren uit de
combinatie van Braziliaanse en Zuidoost-Aziatische bonen.
• Een zachte en volle Braziliaanse koffie
met oosterse noten van cacao en
hout voor een blend met intense en
ﬂuweelachtige smaken.
• Koffiecapsules die compatibel zijn met
Nespressokoffiemachines.
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• De historische Lavazza-blend, voor
degenen die graag elke dag van een
goede koffie genieten.
• Karakteristiek en ﬂuweelachtig van
smaak.
• Een donkere branding.
Espresso Deciso
doos à 10 stuks
Espresso Armonico
doos à 10 stuks
Espresso Vigoroso
doos à 10 stuks

891897
891898
891899

• Een unieke, zachte en gebalanceerde
smaak, gecombineerd met een rijk
aroma en een zijdezachte crema die
Lavazza koffie pads
uw zintuigen tot leven brengen.
• De historische Lavazza-blend, voor
• De Lavazza-familie doet er al sinds
degenen die graag elke dag van een
1895 alles aan om de perfecte koffiesgoede koffie genieten.
maak aan te bieden.
• De nieuwe koffiepads combineren de • Een medium branding.
ervaring van een Italiaanse ‘caffetteria’ • Intensiteit 6.
891895
met het comfort van uw eigen huiska- Classico pak à 36 stuks
Intenso
pak à 36 stuks
891896
mer.

• Koﬁe instant regular.
• Biaretto is een koffiemerk van topkwaliteit. *
• We hebben de beste koffiebonen uit
de hele wereld geselecteerd om voor
jou de perfecte mix te maken.
• In Nederland wordt dan ook de juiste
melange voor Biaretto gemaakt.
• Een team met specialisten zorgt elke
levering er weer voor dat de juiste
melange voor de koffie gemaakt wordt,
zodat de kwaliteit en smaak gewaarborgd blijft.
• Geniet van Biaretto koffie op het werk
of thuis en haal het beste uit je dag.
regular 500 gram
• Rainforest gecertiﬁceerd.

• 100% arabica Biologische snelﬁltermaling.
• Biaretto is een koffiemerk van
topkwaliteit.
• We hebben de beste koffiebonen
uit de hele wereld geselecteerd om
voor jou de perfecte mix te maken.
• In Nederland wordt dan ook de juiste
melange voor Biaretto gemaakt.
• Een team met specialisten zorgt elke
levering er weer voor dat de juiste
melange voor de koffie gemaakt wordt,
zodat de kwaliteit en smaak gewaarborgd blijft.
• Geniet van Biaretto koffie op het werk
of thuis een haal het beste uit je dag. regular biologisch 1000 gram 1000274
egular biologisch 1000 gram 1000273
• Rainforest gecertiﬁceerd.

1388727

1000271

Biaretto espressobonen
• Espresso koffiebonen.
• Biaretto is een koffiemerk van
topkwaliteit.
• We hebben de beste koffiebonen uit
de hele wereld geselecteerd om voor
jou de perfecte mix te maken.
• In Nederland wordt dan ook de juiste
melange voor Biaretto gemaakt.
• Een team met specialisten zorgt elke
levering er weer voor dat de juiste
melange voor de koffie gemaakt wordt,
zodat de kwaliteit en smaak gewaarborgd blijft.
• Geniet van Biaretto koffie op het werk
of thuis een haal het beste uit je dag.
espresso 1000 gram
• UTZ gecertiﬁceerd.

Product niet gevonden? Bel ons voor informatie!

1000270
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THEE

Lipton thee grootverpakking
• Lipton thee, het lekkerste kopje
‘gewone’ thee.
• Heerlijk rijk, tóch zacht van smaak.
• Een perfect kopje thee om de dag
mee te beginnen, maar ook lekker om
te blijven drinken gedurende de dag.
• Om echt even te genieten!
• In zakjes van 1,5gr.
• 100 zakjes in één doos.

Lipton thee
•
•
•
•

•
•
•
•

Lipton thee in vele smaken.
Lipton thee, het lekkerste kopje thee.
Heerlijk rijk, tóch zacht van smaak.
Een perfect kopje thee om de dag
mee te beginnen, maar ook lekker om
te blijven drinken gedurende de dag.
Om echt even te genieten!
In zakjes van 1,5gr.
25 zakjes (individueel verpakt) in
één doos.
De folie enveloppen bieden optimale
bescherming voor de thee, hiermee
blijft de geur en smaak goed behouden.

Lipton thee Exclusive
selection
•

•

•

•

Yellow label zonder envelop
pak à 100 stuks
Yellow label met envelop
pak à 100 stuks
Balance Green Tea Mint
pak à 100 stuks
Energise Earl Grey
pak à 100 stuks
Balance Green tea
pak à 100 stuks
Refresh Bosvruchten
pak à 100 stuks

890012

Yellow label pak à 25 stuks
Energise Earl Grey
pak à 25 stuks
Energise Englisch Breakfast
pak à 25 stuks
Balance Groene thee
pak à 25 stuks
Balance Groene thee Munt
pak à 25 stuks
Balance Groene thee Citrus
pak à 25 stuks
Balance Groene thee Oriënt
pak à 25 stuks
Refresh blauwe bessen
pak à 25 stuks
Refresh Bosvruchten
pak à 25 stuks
Refresh Aardbei
pak à 25 stuks
Refresh Citroen
pak à 25 stuks
Refresh Vanille
pak à 25 stuks
Relax Kamille pak à 25 stuks
Relax Rooibos
pak à 25 stuks
Relax Rozenbottel
pak à 25 stuks

890017
890019

890013
890016
899981
899983
899985

890020
890027
890023
890024
890025
890022
890021
890045
890028
899975
890018
899980
1000119

Pickwick thee
grootverpakking
•
•
•
•

Thee in diverse smaken.
In zakjes van 2gr.
100 zakjes in één doos.
Utz gecertiﬁceerd.

Engelse melange 2gr
891709
met envelop pak à 100 stuks
Engelse melange 2gr
891849
zonder envelop
pak à 100 stuks
Engelse melange 4gr
891848
zonder envelop
pak à 100 stuks
Groene thee met envelop
891713
pak à 100 stuks
Earl Grey met envelop
890060
pak à 100 stuks
Ceylon melange met envelop 8 9 0 0 6 1
pak à 100 stuks
Ceylon melange
891850
zonder envelop
pak à 100 stuks
Rooibos met envelop pak à 8 9 1 7 1 4
100 stuks
Bosvruchten met envelop
891846
pak à 100 stuks
Sterrenmunt met envelop
891847
pak à 100 stuks

Earl Grey
3 pak à 25 stuks
Engelse melange
3 pak à 25 stuks
Groene thee pure
3 pak à 25 stuks
Groene thee cranberry
3 pak à 25 stuks
Groene thee lemon
3 pak à 25 stuks
Rooibos
3 pak à 25 stuks
Rooibos honing
3 pak à 25 stuks
Sterrenmunt 3 pak à 25 stuks
Wintergloed 3 pak à 25 stuks
Kaneel
3 pak à 25 stuks
Minty Morocco
3 pak à 25 stuks
zoethout
3 pak à 25 stuks
Aardbeien 3 pak à 25 stuks
bosvruchten 3 pak à 25 stuks
Pickwick thee
Citroen
3 pak à 25 stuks
Mango
3 pak à 25 stuks
Sinaasappel 3 pak à 25 stuks
• Pickwick thee.
Tropische vruchten
• De zakjes zijn individueel verpakt.
3 pak à 25 stuks
• Deze thee wordt geleverd per 3 dozen Kamille
3 pak à 25 stuks
Munt
3 pak à 25 stuks
à 25 zakjes.
Ginger lemon 3 pak à 25 stuks
• Utz gecertiﬁceerd.

890375
890376
890377
890378
890379
890380
890381
890382
890383
890384
890385
890386
890387
890388
890389
890390
890391
890392
890394
890395
1400544

• De piramidevorm verzekert meer
plaats voor de ingrediënten om te
bewegen tijdens de infusie met een
uitstekend aroma, smaak en kleur als
gevolg.
• 25 piramidezakjes van 2gram.

Earl Grey
pak à 25 stuks
Englisch Breakfast
pak à 25 stuks
Lipton Exclusive Selection is hét
Groene thee Munt
concept bij uitstek voor bedrijven en
pak à 25 stuks
restaurants.
bosvruchten pak à 25 stuks
Het Lipton Exclusive Selection is een Perzik Mango pak à 25 stuks
Citroen
pak à 25 stuks
zorgvuldig uitgekozen range van 12
Afrikaanse Rooibos
verschillende varianten om aan de verpak à 25 stuks
schillende voorkeuren van uw gasten Mandarijn Sinaasappel
te voldoen.
pak à 25 stuks
Groene thee Sencha
Het assortiment bevat lange theepak à 25 stuks
blaadjes en kruiden, gecombineerd
Subtile munt pak à 25 stuks
met zichtbare stukjes fruit en
Groene thee Matcha
bloemen.
pak à 25 stuks
De thee zit verpakt in een semiMarokkaanse munt
pak à 25 stuks
transparant, piramidevormig
Kamille Linde pak à 25 stuks
theebuiltje.
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899991
899989
899999
899992
899996
899993
899994
899968
899969
899970
899971
899972
899973

Pickwick thee Master
Selection
• De Pickwick Master Selection.
• Onze thee experts hebben de acht
meest populaire smaken onder de
loep genomen en hier hun persoonlijke
twist aan gegeven.
• De theeblaadjes in de blends van
Pickwick Tea Master Selection zijn
groter, hierdoor trekt de thee langzamer met als resultaat een mooie en
evenwichtige smaak.
• Alle ingrediënten zijn 100% natuurlijk.
Pickwick
• Dozen met 25 zakjes van 1,5gr.
• Utz gecertiﬁceerd.

Earl Grey
Mint
English
Lemon

pak à 25 stuks
pak à 25 stuks
pak à 25 stuks
pak à 25 stuks

891687
891689
891690
891694

Product niet gevonden? Bel ons voor informatie!
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Lipton thee assortimensbox

Lipton cold infuse
Earl Grey,Green Tea Citrus,Green Tea
Orient,Lemon Black Tea,Blue Fruit
Black,Forest Fruits Black,Vanilla
Black Tea,Rooibos Spice Infusion en
Fruit Infusion.

• Lipton Professional assortimentsdoos.
• Doos met 12 smaken thee, 180 apart
verpakte theezakjes 12x15stuks.
• Assortiment:Yellow Label Black,Earl
12 smaken
Grey Black,Darjeeling Black,Russian

899987

• Lipton Cold Infuse geeft met een
natuurlijke blend van fruit en/of
kruiden smaak aan koudwater.
• Bevat geen calorieën en geen suiker.
• De doos bevat 15 individueel verpakte
zakjes.

Elderﬂower rose
pak à 15 stuks
Lemon chamomile
pak à 15 stuks
Pomgran hibiscus
15 stuks

1000325
1000326
pak à 1000327

Douwe Egberts
cacao Fantasy
• Deze cacaofantasie is in twee
varianten leverbaar, als dispenserdoos
DE cacaofantasie 100 zakjes 8 9 1 7 1 6
met 100 zakjes van 22gram, óf een
DE cacaofantasie 1000gr
891741
zak van 1000 gram.

>

Pickwick thee combibox
• Thee in diverse smaken.
• De zakjes zijn individueel verpakt.
• Deze thee wordt geleverd per 6 of 10
dozen à 25 zakjes.

multipack top 10
pak à 10x25 stuks
multipack feel good
pak à 6x25 stuks
multipack fruit
pak à 6x25 stuks

890396
890397
890398

Earl Grey
3 pak à 25 stuks
Engelse melange
3 pak à 25 stuks
Groene thee pure
Fair Trade thee
3 pak à 25 stuks
Groene thee lemon
• Een lekkere kop Pickwick thee voor uw
3 pak à 25 stuks
werknemers of gasten?
Rooibos
3 pak à 25 stuks
• Kies Fairtrade thee in diverse smaken. bosvruchten 3 pak à 25 stuks
Citroen
3 pak à 25 stuks
• De zakjes zijn individueel verpakt.
Munt
3 pak à 25 stuks
• Geleverd per 3 dozen à 25 zakjes.

CACAO

SUIKER EN MELK

890375
890376
890377
890379
890380
890388
890389
890395

Douwe Egberts
suiker en melk
• Ingrediënten voor koffie en thee.

DE suikersticks
500 stuks
DE creamersticks 500 stuks
DE suikersticks
900 stuks
DE creamersticks 900 stuks
DE koffiemelk halfroom
7,5 gram 240 cups
Van Gilse automatensuiker
1500gr
DE automatenmelkpoeder
1000gr
DE licht en romig 1000gr

890073
890098
890074
890099
891739
891742
891751
891735

Pickwick theedispenser
• De theevoorziening krijgt een
verzorgde uitstraling.
• De cassettes zorgen ervoor dat de
zakjes en omschrijving duidelijk leesbaar zijn.
• Per keer kunnen slechts 1 of 2 zakjes
worden uitgenomen.
• De dispenser kan losstaand worden
gebruikt, maar ook opgehangen
worden, er zitten zelfs 4 magneten bij
voor montage aan uw koffieautomaat.
• Inhoud 8x25 theezakjes.
theedispenser 8 vaks
• Afmetingen 26x19x53cm.
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Pickwick theekist

890399

• Houten theekist met 6 of 12 smaken
thee, afhankelijk van het model.
• Engelse melange, citroen, bosvruchten, rooibos, groene thee en Earl Grey.

bamboe theekist met 6
smaken thee
bamboe theekist met
12 smaken thee

890401
890402

Douwe Egberts
Cafitesse melk
• Koffiemelk van Douwe Egberts voor de koffiemelk 750ml
koffiemelk 2 liter
Caﬁtesse koffiemachines.

Douwe Egberts
tafelstandaard
891829
891740

• Tafelstandaard met 5 vakken voor al
uw ingrediënten voor koffie en thee.

antraciet/wit

Product niet gevonden? Bel ons voor informatie!

891734
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Natrena zoetjes
• Natrena heeft de goede eigenschappen van de Stevia plant verwerkt in
een heerlijk smakend zoetje, ideaal
voor in de koffie of thee!
• Een Natrena zoetje bevat minder dan
0,1 kcal.

Biaretto Chocomix
• Biaretto Chocomix cacao.

• Biaretto is een koffiemerk van
topkwaliteit. Met de Biaretto cacaomix
geniet je van een heerlijke kop warme
chocomel, thuis of op het werk. Zo
haal jij het beste uit je dag.
• Pak á 1.000 gram.
1000gram

1391639

Natrena zakdispenser
met 100 stuks
Natrena zoetjesdispenser
met 400 stuks
Natrena navulling
met 800 stuks
Natrena zoetjessachets
500 stuks à 2 zoetjes

891695
891703
891763
891705

• Je proeft nog steeds de smaak van
suiker, door het unieke recept van
Canderel.
• De basis zijn extracten van de Stevia
• Bij koffie serveert u suiker.
• Maar niet iedereen is gecharmeerd van plant, een kruidachtige plant die
oorspronkelijk uit Zuid-Amerika komt.
de calorieën die erin zitten.

Canderel zoetjes

• Een Canderel stick is het ideale caloriearme alternatief.

zoetstofstick Canderel
500 stuks à 0,5gram

890046

Biaretto suiker- en
melksticks
•
•
•
•
•

Biaretto suiker - en melksticks.
Dozen á 600 sticks.
Dispenserdoos.
4 gram.
Ingrediënten voor koffie en thee.

Creamer 2,5gram 600 stuks
Suiker 2,5gram 600 stuks

1388526
1388527

Completa Koffiecreamer
• Ingrediënten voor koffie en thee.
pot à 200gr

890035

Friesche Vlag Koffiemelk
• Ingrediënten voor koffie en thee.
• Voor een heerlijk een wolkje in uw
koffie.

Biaretto melkpoeder
• Biaretto melkpoeder topping.
• Biaretto is een koffiemerk van topkwaliteit. Met de Biaretto melkpoeder
tover je jouw kop koffie om tot een
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overheerlijk cappuccino of latte
macchiato. Geniet van. Biaretto koffie
op het werk of thuis en haal het beste
uit je dag.
• Pak a 750 gram.
topping voor automaten
750gram

1391640

Biaretto zoetstof

Budget koffiemelk

•
•
•
•
•

• Cups met halfvolle koffiemelk.
*Verzacht uw kopje koffie met onze
koffiemelk.
• Met een wolkje in je koffie creeer je
jouw perfecte koffie.

Biaretto zoetstof.
Dozen á 500 sticks.
Dispenserdoos.
0,5 gram.
Ingrediënten voor koffie en thee.

0,5gram 500 stuks

1388525

halfvolle melk 240 stuks

890070

koffiemelkcups halvamel
890371
10 stuks
koffiemelkcups vol goudband 8 9 0 3 7 2
10 stuks
koffiemelkcups halvamel
890374
400 stuks
koffiemelkcups vol goudband 8 9 0 3 7 3
400 stuks
koffiemelk halvamel
897026
pak à 455ml.
koffiemelk vol goudband 455m.8 9 0 4 2 1
koffiemelk halvamel
897011
pak à 930ml.

Product niet gevonden? Bel ons voor informatie!
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Biaretto koekjes
Quantore suiker- en
melksticks

• Een Biaretto cadeautje bij de koffie.
• Het speculoos koffiekoekje is een
heerlijk krokante karamelbiscuit met
kaneel en dat voor een aantrekkelijke
prijs.

890031
890032

• Ingrediënten voor koffie en thee.
• Suiker- én melksticks.

Suikersticks à 1000 stuks
Creamersticks à 1000 stuks

Elite suiker en melk

• Met de Elite koffielijn hebt u namelijk
alles rondom het kopje in een mooie
handzame verpakking.
• Wel zo gezellig en gastvrij.
• Verpakt een een fraaie dispenser.

• De Elite Koffielijn.
• Om een heerlijke kop koffie te
schenken hadden koffielocaties altijd
twee keuzes: koffiebenodigdheden
Elite suikersticks 200 stuks 8 9 0 1 2 2
Elite koffiecreamer stick 200 8 9 0 1 2 3
óf te groot inkopen of piepklein.
• Maar zo zwart-wit is het nu niet meer. stuks

Fair Trade suikersticks
à 600 stuks

890030

Elite honingsticks
• Eén honingstick bevat 8 gram
gemengde bloesemhoning.
• De honingsticks worden veel gebruikt
als natuurlijke zoetmaker bij de thee
en op het self-service buffet bij
ontbijtgranen en fruit.
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• Met deze portieverpakkingen kiest
u voor: hygiëne, minder verspilling,
tijdbesparing, perfecte dosering en
gebruiksklaarheid.
Elite honingsticks 100 stuks

890405

1391737

• Biaretto Chocolade in Belgische
Topkwaliteit.

• U serveert meer dan alleen iets
lekkers.
• Pure smaak.
puur

195 stuks

1400276

Allegaartje doos à 150 stuks 1399670
Mengelmoes doos à 150 stuks 1399671
Koffiekoekjes doos à 200 stuks1399672
• Een range van verschillende
Bonte mix doos à 150 stuks 1399673
koekjesmixen.
Luxe Potpourri
1399674
• Van een mix met traditionele koffiedoos à 150 stuks
koekjes of traditionele Hollandse
Lekker Bio koekjesmix
1399676
koekjesmix tot een gevarieerde
doos à 150 stuks
koekjesmix of biologische koekjesmix. Variete mix doos à 150 stuks 1399677
• De koekjes worden individueel verpakt. Fairtrade mix doos à 150 stuks 1399678

Douwe Egberts boterkoekjes

Van Gilse suikerklontjes
• Suikerklontjes worden gemaakt door
kristalsuiker vochtig te maken, het
in blokjes te persen en weer te laten
drogen.

speculoos 200stuks

Biaretto chocolade

Hoppe koekjes

Fair Trade suiker
• Deze rietsuiker is ongeraffineerd en
behoudt zo de natuurlijk aanwezige
melasse.
• De rietsuiker heeft daardoor een
donkere kleur en een karakteristieke
smaak.

• Een lekker extraatje voor gasten of
klanten en vooral ook een gebaar van
gastvrijheid.
• En geen zorgen over de versheid: alle
koekjes zijn handig per portie verpakt
in mooie Biaretto uistraling.
• Doos a 200 stuks.

standaardklontjes 1000gram

890422

• Douwe Egberts Boterkoekjes.
• Heerlijk boterkoekje voor bij de koffie.
• De vorm van Douwe Egberts Aroma
Lady is in het koekje afgebeeld.
• De koekjes zijn per stuk verpakt in

Douwe Egberts folie en worden
geleverd in een doos van 150 stuks.
• De meesterbakkers houden tijdens de
bereiding toezicht op elke stap om zo
de beste kwaliteit en smaak te kunnen
garanderen.
boterkoekjes 150 stuks

890054

Daelmans stroopwafels
• Heerlijke Daelmans stroopwafels in
verschillende verpakkingen.
• Echte roomboter stroopvulling die is
verrijkt met bourbon-vanille.

• Dat is geen koekje bij de koffie of thee,
dat is puur verwennen!
mini 150 stuks
blik 8 stuks
Jumbo 36x39gr

Product niet gevonden? Bel ons voor informatie!

890407
890450
890561
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Elite koekjes Delicious
assorti
• Een cadeautje bij de koffie.
• Een lekker extraatje voor gasten of
klanten.
• Geen zorgen over de versheid, alle
koekjes zijn handig per stuk verpakt.

Warme en koude dranken

• Delicious bevat 8 overheerlijke
koekjes: Chocolino, Frou Frou, Grande
Gaufrette Fondant, Luna de Almendra
Granel, Biarritz/Chocolo Rondo, Hartje
choc, Galleta Arlequin wit en Cocaonut
Trio.
Delicious assorti 120 stuks

890319

Elite koekjes chocolade
sensations

• Geniet van acht heerlijke koekjes en
chocolaatjes: Lady Kathy, Praliné,
Galleta Butterﬂy Blanco, Orange Cake,
• Elite Chocolate Sensation is een
Choc choc lait Bresilien, Biarritz/
gechocolateerd koekassortiment en
ChocoloRondo, Gechocolateerde
verkrijgbaar in een doos à 120 stuks.•
Geen zorgen over de verheid, want alle stroopwafeln en Dipspritz.
Chocolate Sensations assorti 8 9 0 4 0 8
koekjes zijn per stuk verpakt in een
120 stuks
eigentijdse vrolijke verpakking.

Jules Destrooper
natuurboterwafels
• Een legende.
• Vandaag zijn onze koekjes typisch
Belgische producten, die nog steeds
gemaakt worden in West-Vlaanderen.
• Deze koekjes kunnen ook dienen als
attentie voor klanten en personeel.
• Onze producten worden gemaakt uit
100% natuurlijke ingrediënten.
• Er worden geen smaak-, bewaar- en
kleurmiddelen toegevoegd.
• Dit garandeert de topkwaliteit.

Elite koekjes Fantastic
assorti
• Een cadeautje bij de koffie.
• Een lekker extraatje voor gasten
of klanten.
• Geen zorgen over de versheid, alle
koekjes zijn handig per stuk verpakt.

Jules Destrooper koekjes
Classic

doos à 150stuks
pakje à 175gram
verpakt per 3stuks

891104
891127
891130

Fantastic assorti 120 stuks

891105

890317

Elite koekjes Café Noir
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doos à 150stuks

• Fantastic bestaat uit 8 overheerlijke
koekjes: Centwafel, Duetti cacao,
Hartje caramel, Lange sprits, Mini Fourré chocolade, Mokkablaadje, Panal Miel,
en Tuile Amandes.

Jules Destrooper Parijse
wafels

Elite koekjes assorti

• De Café Noir heeft een dikke glazuurlaag om heerlijk van te genieten.
• Een lekker extraatje voor gasten of
klanten.

• Onze koekjes zijn typisch Belgische
producten die nog steeds gemaakt
worden in West-Vlaanderen.
• Jules Destrooper is trots op de erkenning als Belgisch hoﬂeverancier.
*Jules Destrooper gebruikt alleen maar
100% natuurlijke ingrediënten.
• Alle koekjes zijn afzonderlijk verpakt.

• En geen zorgen over de versheid: alle
koekjes zijn handig per portie verpakt.
Koffiekoekje Café Noir 120
stuks

1388946

• Een cadeautje bij de koffie.
• Een lekker extraatje voor gasten
of klanten.
• Geen zorgen over de versheid, alle
koekjes zijn handig per stuk verpakt.
• Coffee Time bestaat uit 4 heerlijke
koekjes: Bastogne, Café Noir,
Koffiewafel en Coconut Trio.
Koffiekoekjes assorti
120 stuks
Relax biscuits 120 stuks

890318
1400201

Jules Destrooper koekjes
assorti
• Onze koekjes zijn typisch Belgische
producten die nog steeds gemaakt
worden in West-Vlaanderen.
• Jules Destrooper is trots op de erkenning als Belgisch hoﬂeverancier.
• Jules Destrooper gebruikt alleen maar
100% natuurlijke ingrediënten.

• Er worden geen smaak-, bewaar- of
kleurmiddelen toegevoegd.
• Met een heerlijk koekje van Jules
Destrooper scoort u altijd bij de koffie.
• Alle koekjes zijn afzonderlijk verpakt.
doos à 150stuks
doos à 175gram
doos à 300stuks
Traditionals 300gram
Duo choc 120 stuks
3 soorten

891105
891132
891133
1400203
1400204
1400205

• Onze koekjes zijn typisch Belgische
producten die nog steeds gemaakt
worden in West-Vlaanderen.
• Jules Destrooper is trots op de erkenning als Belgisch hoﬂeverancier.
• Jules Destrooper gebruikt alleen maar
100% natuurlijke ingrediënten.
• Er worden geen smaak-, bewaar- of
kleurmiddelen toegevoegd.
pakje à 125gram
• Met een heerlijk koekje van Jules
Destrooper scoort u altijd bij de koffie. verpakt per 3stuks

Product niet gevonden? Bel ons voor informatie!

891129
891131
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>

SOEP
Indiase kerrie
doos à 21 zak
kippensoep doos à 21 zak
koninginnesoep
doos à 21 zak
spicy tomatensoep
doos à 21 zak
prei-cremesoep
doos à 21 zak
rundvleessoep
doos à 21 zak
Thaise spicy kippensoep
doos à 21 zak
tomatensoep
doos à 21 zak
tomaten-crémesoep
doos à 21 zak
mosterd doos à 21 zak
heldere kruidige kip
doos à 26 zak
heldere runderbouillon
doos à 26 zak
heldere tuinkruiden
doos à 26 zak
kip energy moments
doos à 21 zak
tomaat energy moments
doos à 21 zak

890134

tomaat zak à 40 portie
rundvlees zak à 40 portie
Chinese tomaat
Op kantoor of waar je ook bent,
zak à 40 portie
Cup-a-Soup is altijd een heerlijk hartig
kerrie zak à 40 portie
tussendoortje.
champignon creme
Lekker, makkelijk en snel!
zak à 40 portie
kip zak à 40 portie
4-uur Cup-a-Soup.
Chinese kip zak à 40 portie
BAM! En weer helemaal scherp!

891010
891011
891012

Cup-a-Soup 175ml
• Op kantoor of waar je ook bent,
Cup-a-Soup is altijd een heerlijk hartig
tussendoortje.
• Lekker, makkelijk en snel!
• 4-uur Cup-a-Soup.
• BAM! En weer helemaal scherp!
aspergesoep doos à 21 zak
champignon crémesoep
doos à 21 zak
champignon/ham soep
doos à 21 zak
Chinese kippensoep
doos à 21 zak
Chinese tomatensoep
doos à 21 zak
erwtensoep doos à 21 zak
Franse uiensoep
doos à 21 zak
groentesoep doos à 21 zak
Hongaarse goulashsoep
doos à 21 zak

Tony’s Chocolonely klein

890180
890181
890182
890183
890184
890185
890186
890187
890188

890190
890191
890192
890193
890194
890195
890196
890198
890199
890130
890132
890133
891134
891135

Tony’s Chocolonely Tiny Box

• Tony is gek op chocolade.
• Een belangrijke stap richting
100% slaafvrije chocolade.
• Verder kopen we onze ingrediënten
waar mogelijk Fairtrade-gecertiﬁceerd
in en doen we ons best om op alle
vlakken een stap vooruit te gaan.

• Tony is gek op chocolade.
• Hij wil de allerlekkerste chocolade
maken van de beste verse cacao,
zonder nare bijsmaak.
• Verder kopen we onze ingrediënten
waar mogelijk Fairtrade-gecertiﬁceerd
in en doen we ons best om op alle
vlakken een stap vooruit te gaan.

set à 6 repen 47/50gr assorti 8 9 1 8 7 3

dispenser à 200gr mix

891885

Cup-a-Soup machine
navullingen
•

•
•
•

891013
891014
891015
891017

Côte d’Or Mignonnette
chocolade
• De authenticiteit van echte Côte
d’Or-chocolade geconcentreerd in
een klein tablet,
• Heerlijk voor bij de koffie.
• Ingrediënten: suiker, volle melkpoeder,
cacaoboter, cacaomassa, weipoeder,
emulgator (sojalecithine), aroma’s.
cacao: minstens 35%.
pak à 24 stuks.
doos à 120 stuks
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890217
890218

Knorr 175ml

Cup-a-Soup toebehoren

Merci chocolade
• Presenteer eens iets lekkers bij de
koffie.
• Doos met diverse smaken chocolade.
assorti

doos à 400gr

890334

• De Cup-a-Soup bekers om het heerlijke
hartige tussendoortje uit te drinken.
• Deze bekers zijn geschikt voor al je
1000 kartonnen bekers
(20 rol van 50 stuks)
warme dranken en geschikt voor de
2250 foam bekers
Cup-a-Soup systemen.

890121
890113

• Knorr Drinkbouillon is een heerlijke
krachtige bouillon.
• Het is een lekker hartig tussendoortje
en bevat bovendien slechts weinig
calorieën per kop.
• Een verpakking bevat 80 sachets
waarmee je snel een hartige snack
kan maken .
• 1 sachet is goed voor één kop drinkbouillon.

drinkbouillon
kip met tuinkruiden
doos à 80 zak
drinkbouillon rundvlees
doos à 80 zak
drinkbouillon tomaat
doos à 80 zak
drinkbouillon tuinkruiden
doos à 80 zak

Product niet gevonden? Bel ons voor informatie!

891144
891145
891146
891147
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> GOOD NOODLES

> FRISDRANKEN

Chaudfontaine
• Natuurlijk mineraalwater met of
zonder koolzuurgas.
• Leider in duurzaam waterbeheer.
• De mineraalwaterfabriek Chaudfontaine heeft van het “European Water
Stewardship” (EWS) een gouden
medaille ontvangen voor zijn leiderschap in duurzaam waterbeheer: een
wereldwijde primeur.

Unox Good Noodles
• Unox Good Noodles biedt een gevarieerd aanbod van snack maaltijden om
van te genieten thuis, op kantoor of
gewoon even tussendoor!
• Unox Good Noodles: daar kun je
lekker lang op door!

Chaudfontaine Fusion

Chaudfontaine rood
24 ﬂes à 50 cl
Chaudfontaine blauw
24 ﬂes à 50 cl

1401579
1401582

• Chaudfontaine bruisend, een verfrissende fusie van licht bruisend water
uit Belgische bron met het natuurlijke
aroma van fruit.
• Geen suiker, geen calorieën, en toch
die onweerstaanbare vruchtensmaak.
• Heerlijk dorstlessend!

Chaudfontaine citroen
6 ﬂes à 50 cl
Chaudfontaine framboos/
limoen 6 ﬂes à 50 cl

1401574

lichtgrijs

897073

1401581

Unox Good Noodles cups
kip
groenten
sate
kerrie
oosterse kip
tandoori

doos à 11 zak
doos à 11 zak
doos à 11 zak
doos à 11 zak
doos à 11 zak
doos à 11 zak

890117
890120
890119
890118
890409
890410

• Soms kan het leven druk zijn.
• Werk, sport, vrienden, familie: we
rennen van hot naar her. Heb je op dat
soort dagen een rammelende maag?
• Maak het jezelf dan eenvoudig met
een lekker vullende snack.

• Probeer Unox good noodles, klaar in
een handomdraai.
• Kruidige instant noedels met de smaak
van groenten.
kip
groenten

890115
890116

Spa
• Spa is een uiterst zuiver, natuurlijk
mineraalwater zonder koolzuur.
• Spa Reine heeft een unieke mineraalarme samenstelling en dat zorgt
ervoor dat het water zo zacht van
smaak en zo goed voor je is.
• Spa Intense is een intens bruisend,
natuurlijk mineraalwater.
• Na een ondergrondse tocht van drie
tot vijf jaar voegt men koolzuur aan
het zuivere mineraalwater toe, waardoor het zo intens sprankelend wordt.

Spa Touch still raspberry/apple1401583
petﬂes 0,5L
Spa Reine blauw sportdop
1401584
0.75l
Spa Touch sparkling
1401586
blackcurrant petﬂes 0,5L
Spa Touch sparkling lemon
1401587
petﬂes 0,5L
Spa Intens rood petﬂes 0.50l 1401590
Spa Reine blauw petﬂes 0.33l 1 4 0 1 5 9 1
Spa Touch still lime/jasmin
1401592
petﬂes 0,5L
Spa Reine blauw petﬂes 0.50l 1401594

> WATER

O-Water

Nissin Soba Noodles
• Heerlijke noodles in verschillende
smaken.
• Verwijder het deksel, de folie en
het zakje.
• Vul de beker met kokend water tot de
streep aan de binnenzijde.
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• Sluit het deksel en laat 3 minuten
staan.
• Giet voorzichtig het water af door
de openingen in het deksel.
• Voeg de inhoud van het zakje toe
en roer goed door.
teriyaki
yakitori
chili
sukiyaki beef cup
classic cup

890541
890542
890543
1400531
1400535

Nissin Cup Noodles
• Een heerlijke noodle soep met een
volle smaak.
• Voeg heet water toe aan de cup en
zet binnen 3 minuten een snack of
maaltijd op tafel.
• Handig voor thuis, werk of op school.

5 spices beef cup
ginger chicken cup
hot chili spicy cup

1400532
1400533
1400534

• Mineraalwater.
• Natuurlijk gezuiverd drinkwater.
• Verpakt in een handige draagkarton
met handvat.
• 5 Gallon, 18 liter per plastic ﬂes
(recyclebaar).
• Gewicht 21kg.
• Formaat 235x235x608mm.
• Onderhoudskit voor waterdispenser.
• Reinigingstabletten om de waterdispenser grondig te reinigen.
• Wij adviseren u om uw toestel elk
kwartaal te reinigen voor een
optimale hygiëne.

Waterdispenser Basic
•
•
•
•
•
•
•
O-Water 18 Liter
O-Water reinigingsset

897075
897076

•
•

Watercooler Basic.
Extra stugge, kindveilige hendels.
Voor warm en koud water.
Aan- /uitschakelaar voor
warmwatergebruik.
DryGuard anti-verspilsysteem in geval
van lekkage van de ﬂes.
Verwijderbare opvangbak.
Het 5mµ luchtﬂter voorkomt invloed
op het water door de omgeving.
Geluidsarm systeem (40decibel).
Laag energieverbruik (energy star).

Product niet gevonden? Bel ons voor informatie!
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Coca Cola
• “De” originele, iconische, heerlijke
frisdrank verfrist mensen op ieder
moment, overal ter wereld.
• Het maakt alledaagse momenten al
130 jaar lang bijzonder.
Coca Cola Regular blikje 0.33l
24 blik à 33 cl
Coca Cola Light blikje
24 blik à 33 cl
Coca Cola Zero blikje 0.33l
24 blik à 33 cl
Coca Cola Zero blikje 0.15l
12 blik à 15 cl
Coca Cola Regular blikje 0.15l
12 blik à 15 cl
Coca Cola Zero Cherry blikje
0.25l 12 blik à 15 cl

897061

Pepsi

897062
897045
8 9 1 1 2 2 Coca Cola Zero petﬂes
12 ﬂes à 50 cl
8 9 1 1 2 1 Coca Cola Light petﬂes
12 ﬂes à 50 cl
1388977 Coca Cola Regular petﬂes
12 ﬂes à 50 cl

1401572
1401577
1401578

• Cola van het merk Pepsi.
• Pepsi Regular is een frisdrank met
natuurlijke plantenextracten en
bevat cafeïne.
• Een mix van spuitwater, suiker, vanille,
zeldzame olien en kolanoot-extract.
• Pepsi MAX bevat geen suiker.
• Maximum Taste, Zero Sugar!

Pepsi Cola Max blikje 0.33l
24 blik à 33 cl
Pepsi Cola Regular blikje 0.33l
24 blik à 33 cl
Pepsi Cola Regular petﬂes
0.50l 6 ﬂes à 50 cl
Pepsi Cola Max petﬂes 0.50l
6 ﬂes à 50 cl

1000215
1000216
1401588
1401593

Sourcy
• Sourcy Vitaminwater is gemaakt op
basis van koolzuurvrij bronwater en is
door de lichte smaak een doordrinkbare drank.
• Heerlijk verfrissend, natuurlijk zonder
kunstmatige kleur-, geur- en smaakstoffen en laag in calorieën.
• Sourcy Vitaminwater, de kleurrijke
dorstlesser, is verkrijgbaar in verschillende smaken.

B-Better

mango guave ﬂes 0.5l
6 ﬂes à 50 cl
framboos granaatappel ﬂes
0.5l 6 ﬂes à 50 cl

1401585
1401589

• B-Better is een frisse drank op basis
van water met toegevoegde vitamine
B en met een verfrissende smaak.
• Er is een B-Better smaak voor
iedereen!
• Welke smaak past bij jou?

Fanta
Charcoal pak 0.75l
Beauty pak 0.75l
Energy pak 0.75l
Immunity pak 0.75l

891137
891138
891139
891140

• Zoals je weet is het drinken van Fanta,
dankzij zijn authentieke smaak, een
unieke ervaring!
• Maar wat je misschien nog niet wist,
is dat, wanneer je Fanta drinkt, je
eigenlijk volop geniet van een drank
met smaak van natuurlijke aroma’s.
Fanta Orange blikje 0.33l
24 blik à 33 cl
Fanta Cassis blikje
24 blik à 33 cl
Fanta Lemon No Sugar blikje
0.33l 24 blik à 33 cl
Fanta Orange Zero blikje 0.33l
24 blik à 33 cl
Fanta Orange petﬂes
12 ﬂes à 50 cl

897063
897064
891099
1397947
1401575

Sprite
• Sprite, de heerlijke dorstlesser met
unieke, verfrissende lemon-lime smaak.
• In 2017 is Sprite volledig vernieuwd.
• Het bevat nog steeds de vertrouwde
natuurlijke citroen- en limoensmaken,
maar dan zonder suiker en zonder
Sprite
calorieën.

24 blik à 33 cl

897048

Seven Up
Aquarius
• Sporten is heerlijk, maar je krijgt het
er wel warm van!
• Aquarius is dusdanig samengesteld
dat het goed door het lichaam wordt
opgenomen en lekker smaakt.
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• Het richt zich in eerste instantie op
het aanvullen van vocht en geeft
daarnaast energie.
• Bovendien bevat Aquarius toegevoegde vitamines.
Aquarius Orange
à 33 cl
Aquarius Lemon
à 33 cl

24 blik 8 9 7 0 3 0
24 blik 8 9 7 0 3 1

Aquarius Hydration
• Aquarius Water + Essential Minerals
is een caloriearme, functionele en verfrissende drank met een lichte smaak
op basis van water, met het essentiële
mineraal magnesium óf zink.
• In diverse smaken.

Red Bull
Aquarius Bloodorange
12 ﬂes à 40 cl
Aquarius Lemon
12 ﬂes à 40 cl

1401573
1401580

• Wat zit erin? cafeïne, Taurine, vitami• Red Bull Energy Drink is een functione- nen B, Sucrose & Glucose + Alpenwater.
le drank, speciaal ontwikkeld voor momenten waarop je meer wilt presteren. Red Bull 24 blik à 25 cl
897032
897058
• Red Bull geeft je vleugels wanneer jij Red Bull suikervrij
24 blik à 25 cl
ze nodig hebt.

• 7UP is een verfrissende frisdrank met
lemon en lime smaak.
• Met natuurlijke extracten van citroen
en limoen.
• Ingrediënten:koolzuurhoudend water,
suiker, voedingszuren (citroenzuur,
7UP petﬂes 0.50l
appelzuur), natuurlijk citroen- en
6 ﬂes à 50 cl
limoenaroma.

Product niet gevonden? Bel ons voor informatie!

1401595
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Lipton Ice Tea
• Lipton Ice Tea is het perfecte drankje
voor elk moment van de dag.
• Je hebt keuze uit verschillende heerlijke smaken die jou de verfrissing geven
die je zoekt!
• Lipton Ice Tea is laag in calorieën.

Fuze Tea

Lipton Ice Tea Sparkling 24 blik 8 9 7 0 2 0
à 33 cl
Sparkling Zero blikje 0.33l
897007
24 blik à 33 cl
Lipton Ice Tea Green 24 blik 8 9 7 0 2 1
à 33 cl
Lipton Ice Tea Peach 24 blik 8 9 7 0 1 9
à 33 cl
Sparkling Zero ﬂes 0.5l 12 ﬂes 1401597
à 50 cl
Sparkling ﬂes 0.5l
12 ﬂes 1401598
à 50 cl
Green ﬂes 0.5l
12 ﬂes 1401599
à 50 cl

• Fuze Tea is een ijsthee
met een unieke combinatie van natuurlijke
ingrediënten.
• Elke smaakvariant is
gebaseerd op natuurlijke smaken van thee,
fruitsap en kruidenextracten.
• Alle smaakvarianten zijn
gemaakt van duurzaam
ingekochte thee.

Fristi
FuzeTea Sparkling/lemon
4 blik à 25 cl
FuzeTea Green
4 blik
à 25 cl
Fuze Tea Mango chamomile
24 blik à 25 cl
FuzeTea Green ﬂes 400ml
12 ﬂes à 40 cl
Fuze Tea Peach hibiscus ﬂes
400ml
12 ﬂes à 40 cl

897014
897015
1388606
1401576
1402248

• Fristi in een blikje is ideaal om mee
te nemen naar school, naar werk of
een dagje uit.
• Fristi voor onderweg is er in de lekkere
smaak van Rood Fruit.
• Ingrediënten: magere gefermenteerde
melk, vloeibare melkbestanddelen
(weipermeaat), water en multivruchFristi
tensap uit geconcentreerd sap.

24 blik à 25 cl

897052

24 blik à 25 cl

897051

Chocomel
Rivella
• Rivella is dé licht sprankelende en
lekker verfrissende frisdrank met
natuurlijke ingrediënten.
• Rivella wordt gemaakt op basis van
melkserum.
• Rivella bevat slechts 5 kcal per 100
ml.

>

Minute Maid

Rivella petﬂes 0.50l
à 50 cl

6 ﬂes 1401596

LIMONADESIROOP

• De heerlijke smaak van Minute Maid.
• Pep je dag op elk moment op met dit
heerlijke sap boordevol vitamine C.
• Vitamine C draagt bij tot het verminderen van vermoeidheid.

Minute Maid Orange
24 blik 8 9 7 0 4 7
à 33 cl
Minute Maid Appelsap 24 blik 8 9 7 0 4 4
à 33 cl

• DE ENIGE ECHTE.
• Deze romige, smaakvolle chocolademelk van Chocomel is voor velen de
enige echte, altijd onweerstaanbaar.
• Ingredieneten: gedeeltelijk afgeroomde
melk, suiker, cacao (1,7%), stabilisator
en carrageen.
• Chocomel is UTZ gecertiﬁceerd voor
Chocomel
eerlijke handel.

>

MELK

Karvan Cevitam
• Met Karvan Cévitam maak je in een
handomdraai een lekker fruitige
dorstlesser, helemaal naar eigen
smaak.
• Of je nu met koel water een fruitig
drankje maakt met de smaak van
echte bosvruchten, of je laat je
fantasie de vrije loop en mixt
meerdere fruitsmaken.
• Met Karvan Cévitam kun je altijd
lekker genieten!
• Karvan Cévitam bevat 75% fruit en
geeft water de smaak van echt fruit.
• Het bevat geen kleurstoffen.
• Bovendien is het een bron van de
vijf vitaminen B3, B5, B6, C en E.
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Landhof pakken houdbare
Melk

cassis
aardbei
bosvruchten
frambozen
grenadine
aardbei 0.0%
multivruchten 0.0%
bosvruchten 0.0%

897024
897025
897008
897009
897010
1388926
1388927
1388928

• Deze heerlijke melk bevat veel
bouwstoffen als calcium en eiwitten.
• De melk wordt door middel van een
speciale productietechniek zeer kort
verhit.
• Hierdoor blijven de vitaminen,
mineralen en de goede smaak van
verse melk behouden.
• Na openen beperkt houdbaar.

halfvolle melk 1L
12 pak à 1 liter
volle melk 1L 12 pak à 1 liter

897037
897038

Product niet gevonden? Bel ons voor informatie!
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Etenswaren

Snoep
• Een range van verschillende soorten
snoep.
• Van zoet tot zuur.
• Van drop tot pepermunt.
• Keuze uit diverse verpakkingsvormen.

Etenswaren

pepermunt 200gr
drop 750gr pak à 750 gram
pepermunt 1kg
vruchtenhartjes 1kg
Côte d’Or Chokotoff 1kg
Venco drop 1kg
Mentos mints Uno 700stuks
Nougat Lonka caramel
per stuk verpakt
Nougat Lonka pinda vrucht
per stuk verpakt
Pepermunt Wilhelmina
200 stuks

897081
897092
896991
896992
896994
891107
890560
1388617
1388618
1396939

Duyvis pinda’s
heeft voor ieder wat wils.

Haribo snoep

kindermix 650 gram
890200
doos à 650 gram
Color-Rado 650 gram
890201
• Het assortiment voorziet in alle
doos à 650 gram
behoeften van de eindgebruiker; of je dropmix gekleurd 650 gram 8 9 0 2 1 2
nu houdt van drop, fruitgom, kauwdoos à 650 gram
fruitgom Mix doos à 650 gram 8 9 0 2 1 3
bonbons, spekjes, schuimblokken,
896997
trekdrop of zoet, zuur of fruitig, Haribo dropmix gekleurd 1kg

• De Duyvis Pinda’s is een echte
klassieker.
• Deze variant is gezouten en bevat van
nature veel verschillende vitaminen en
mineralen zoals Vitamine E, Thiamine,
Niacine, Biotine, Fosfor en Magnesium,
en zijn ook nog eens om te smullen.
gezouten 1000gr
• 1 zak bevat 1 kg.

Pringles chips

1396603

• Pringles zijn de onweerstaanbare
chips in de beroemde koker.
• In kokers van 40gr.

Original
Paprika

890208
890209

Duyvis borrelnootjes
Candybars

Candybox
• Een heerlijke snoep- of traktatiebox
voor op kantoor.

>

• Deze box bevat 15x Mars, 15x Snickers, 8x Twix, 6x MM met pinda’s en
7 zakjes Freedent kauwgom.
candybox

890227

• Candybars die kunnen zorgen voor
de broodnodige energie.
• Voor tijdens een dip op kantoor of
gewoon lekker tussendoor.
• U hebt een keuze uit Mars, Snickers,
Bounty, Twix én MM pinda’s.

Mars 32x51gr
display à 32 stuks
Snickers 32x50gr
display à 32 stuks
Bounty 24x57gr
display à 24 stuks
Twix 25x50gr
display à 25 stuks
M&M’s pinda 24x45gr
display à 24 stuks
KitKat 4 ﬁngers 36x41,5gr

891861
891862
891863
891864
891865
891110

• Duyvis Borrelnootjes Cocktail zijn
heerlijke pinda’s met een knapperig
jasje in een hartige smaak.
• Deze nootjes zijn gemaakt om de fuif
te brengen.
• Haal dus snel jouw welbekende favoriet in huis.
• Zonder kunstmatige kleurstoffen.
• 1 zak bevat 1 kg.

Cocktail 1000gr

1396605

CHIPS EN SNACKS

Lay’s chips
Duyvis ongezouten noten

Graze koek en noten
• Wat als lekker bezig ook goed
bezig was?
• Met de Graze bites kun je lekker en
verantwoord snacken op elk moment
van de dag.
• Of je nu onderweg bent of iets zoekt
tegen de middagdip, graze staat voor
je klaar met verrasende en lekkere
snacks.
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Koekreep Honey Cinnamon
Notenmix Salt & Pepper
Koekreep Chocolate
Notenmix Sweet & Salty

1399034
1399035
1399036
1399037

• Duyvis Unsalted Nutmix Cranberry
is een heerlijke notenmix met
cranberries, amandelen, rozijnen,
cashewnoten en pompoenzaadjes.
• Geschikt voor ieder moment van
de dag.
• Dit product is heerlijk als tussendoortje, voor- of na het sporten maar
kan ook heel goed door je ontbijt.
• Een zak bevat 125 gram.

• Al meer dan 60 jaar een hit en nog
steeds vertrouwd lekker.
• Heerlijke aardappels, knapperig gebakken met een beetje zout.
• Een echte klassieker in zijn iconische
rode zak.
• Simpelweg genieten, dat is waar de
producten van Lay’s voor staan.
• Bereid met echte ingrediënten.
Nutmix cranberry 125gr

1396604

Paprika 175gr
Naturel 175gr

1396606
1396607

Product niet gevonden? Bel ons voor informatie!
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Etenswaren

Keuken- en kantine-artikelen
>

KOFFIEZETAPPARATUUR EN TOEBEHOREN

Bravilor koffiezetapparaat
Novo
• De Novo zet op een snelle en eenvoudige manier heerlijke verse ﬁlterkoffie in kannen.
• In de speciale Bravilor Bonamat
kannen blijft het aroma bovendien
zeer goed bewaard.
• Deze machine van r.v.s. met hoogwaardig kunststof wordt geleverd
met kunststof ﬁlterpan en 1 glaskan.
• De Novo hoeft niet aangesloten te
worden op de waterleiding.

•
•
•
•
•

Wordt geleverd met 1 glaskan.
Buffervoorraad: 2 kannen (24 koppen).
Zettijd ca. 5 minuten per kan.
Uurcapaciteit: ca. 18 liter (144 koppen).
Aansluitwaarde 230V~ 50/60Hz:
2130W.
• Afmeting 214x391x424mm.
koffiezetapparaat Novo
extra glazen kan
Bravilor koffieﬁlters 245mm
doos à 1000 stuks

890531
890523
890524

Elite Pretzels
• Niets zo lekker als een zoute snack bij
de aperitief.
• Verwen daarom jouw klanten met deze
heerlijke pretzels.
mini Pretzels NL 70 stuks
• Ze zijn handig per portie verpakt.

Hoppe bites
1399931

• Hoppe bites borrelsnacks.
• Ideale snacks voor bij de borrel.

Kaasbiscuits doos à 60 stuks 1399675
Bistro melange
1399679
doos à 60 stuks

Bravilor koffiezetapparaat
Mondo

> SMAAKVERRIJKING

• De Mondo 2 zet op een snelle en
eenvoudige manier heerlijke verse
ﬁlterkoffie in kannen.
• Voorzien van koffie-is-klaar signaal
en ontkalkingssignalering.
• Hoeft niet aangesloten te worden
op de waterleiding.
• Hoogwaardig rvs.
• Wordt geleverd met 2 glaskannen.
• Zettijd ca. 5 minuten per kan.
• Uurcapaciteit: ca. 18 liter (144 koppen).

koffiezetapparaat Mondo
extra glazen kan
Bravilor koffieﬁlters 245mm
doos à 1000 stuks

890532
890523
890524

Koffiezetapparaat TH zonder
Airpot
dubbelwandig 2,2 liter RVS
dubbelwandig 2,2 liter zwart
Bravilor koffieﬁlters 245mm
doos à 1000 stuks

890467

Product niet gevonden? Bel ons voor informatie!
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Bravilor koffiezetapparaat Iso

Zaanse sauzen
Van Oordt zout en peper
• Zout en peper in portieverpakkingen.
• Met de portieverpakkingen van kiest
u voor: hygiëne, minder verspilling,
tijdbesparing, perfecte dosering en
gebruiksklaarheid.
• Verkrijgbaar in een compacte silo.
zout sticks 150x1gr
1388625
zwarte peper stick 100x0.2gr 1388626
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• Zaanse fritessaus is al jaren een
vertrouwde saus in het assortiment
van Zaanse.
• Dankzij de kenmerkende receptuur
waarin smaakvolle ingrediënten als
ﬁjne Zaanse mosterd gecombineerd
worden met natuur-azijn, bietsuiker
en uitgebalanceerde, karakteristieke
aroma’s, heeft de Zaanse fritessaus
zijn unieke smaak.
• DeZaanse fritessaus is glutenvrij.

fritessaus stick 40x18ml
1391571
tomaten ketchup stick 45x9ml 1391572
mosterd stick 40x4gr
1391573

• De Iso zet op een snelle en eenvoudige manier heerlijke verse ﬁlterkoffie
direct in een hoogwaardige rvs
thermoskan van 2 liter inhoud.
• Dankzij deze dubbelwandige rvs
thermoskan houdt u de kwaliteit van
de koffie lang optimaal.
• Hoeft niet aangesloten te worden op
de waterleiding.
• Geen warmhoudplaten.
• Buffervoorraad 1 kan (16 koppen).
• Zettijd: ca. 6 minuten per thermoskan.
• Uurcapaciteit ca. 18 liter (144 koppen).
• Aansluitwaarde 230V~ 50/60Hz:
koffiezetapparaat Iso
Bravilor koffieﬁlters 245mm
2000W.
doos à 1000 stuks
• Afmeting 214x391x465mm.

Bravilor koffiezetapparaat TH

890530
890524

• Snelﬁlterapparatuur voor het direct
zetten van koffie in thermoskan of
airpot.
• Zonder wateraansluiting.
• Inclusief roestvrijstalen ﬁlterpan.
• De koffie wordt rechtstreeks in een
airpot of thermoscontainer gezet.
• Signalen geven aan wanneer de
koffie klaar is en wanneer het
apparaat ontkalkt moet worden.
• 2,2 liter
• Uurcapaciteit 19 liter.

890465
890466
890524

Keuken- en kantine-artikelen

Keuken- en kantine-artikelen

De’Longhi koffiezetapparaat
ECAM 22.110.SB
Kiezen uit een heerlijke espresso of
lungo, 1 of 2 kopjes, van extra sterk
tot extra lichte aroma en 3 verschillende temperatuurinstellingen.
• Met het handmatig cappuccinosysteem produceert u altijd een rijke
romige schuimlaag voor een perfecte
cappuccino.
• De espressomachine is voorzien van
een automatische uitschakeling en
ECAM 22.110.SB volautomaat 1396629
een automatisch ontkalkings- en
espresso
reinigingsprogramma.

Bravilor Thermoskan Airpot

Bravilor Thermoskannen
• Deze RVS thermoskan houdt uw warme of koude drank lang op temperatuur.
• zowel in- en uitwendig van roestvrijstaal.
• Dankzij de handige schenkclip vult u
snel alle kopjes.

• Met een hoge isolatiewaarde en
schenkcomfort.
• Met een zwarte kop voor het schenken van koffie, en een gele voor thee.
2 liter RVS-zwart
1 liter RVS-zwart
1,2 liter RVS-zwart
1,5 liter RVS-zwart
1 liter RVS-geel
1,5 liter RVS-geel

890508
890460
890461
890462
890463
890464

• De Airpot Furento houdt 2,2 liter
koffie of thee warm.
• De heerlijke geur en smaak worden
hierbij behouden.
• De ergonomische pomphendel maakt
het serveren van koffie eenvoudig
én snel.
• Koffie kan direct in de Airpot
Furento worden gezet met de
TH-snelﬁltermachine van Bravilor
Bonamat.
• De draagbare Airpot Furento kunt
u overal mee naar toe nemen, een
vergaderzaal, kantoor, kantine of
waar u ook wilt.
• Afmeting diameter x hoogte
164x378mm.

Tristar Koffiezetter CM-1236
• Stijlvol ontwerp met een matzwarte
afwerking en roestvrijstalen details.
• Voorzien van glazen koffiekan met een
inhoud van 1.2 liter voor 10-12 kopjes
koffie.
• Voorzien van verwijderbare ﬁlter,
druppelstop en indicatielampje.
• Met warmhoudfunctie en autoCM-1236 1,2L 900W zwart
matische uitschakeling.

1391585

GARANTIE

1
JAAR

dubbelwandig 2,2 liter RVS
dubbelwandig 2,2 liter zwart

890465
890466

Suma milkcleaner
• Krachtige vloeibare reiniger voor
gebruik in melksystemen van koffieen espressomachines.
• Suma Café MilkClean biedt gebruikers
een veelzijdige en effectieve oplossing
voor hun dagelijkse reinigingsbehoeftes.
• Dit product is geschikt voor gebruik
in automatische melkopschuimers,
handmatige stomers, melkkannetjes
en melksystemen in automatische
MilkCleaner 1L
espressoapparaten.

891095

GARANTIE

1
JAAR

Suma reinigingstabletten

GARANTIE

1
JAAR

160

• Professioneel schoonmaaktabletten
voor koffiemachines.
• Fosfaatvrije reinigingstabletten voor
dagelijks gebruik.
*Ontworpen voor een gecontroleerde
oplosbaarheid, krachtige reiniging en
comfortabel afspoelen.
• Geschikt voor een grote verscheidenheid van machines met koffie,
espresso en andere koffieapparaten.

Suma alcoholdoekjes

Bravilor koffiefilters

Bravilor koffiekan
• Extra of reservekan voor uw Bravilor
koffieapparaat.
extra glazen kan
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890523

• Koffieﬁlter voor Bravilor
koffiezetapparaat.
Bravilor koffieﬁlters 245mm
doos à 1000 stuks

890524

• Suma Alcoholdoekjes zijn gebruiksklare vochtige doekjes geïmpregneerd
met een desinfecterende oplossing.
• De doekjes bevatten 77% ethanol en
kunnen worden gebruikt als aanvulling
op bestaande procedures voor
reiniging en desinfectie.
• Afmeting doekje 13x13cm.
alcohol doekjes
*160 doekjes in afsluitbare pot.

891096

Reinigigingstabletten
1,2gr. 60 stuks

891094
1399142

Product niet gevonden? Bel ons voor informatie!
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Keuken- en kantine-artikelen
> KOFFIE POINT

Durable Coffee Point
Isoleerkan roestvrij staal

Douwe Egberts thermoskan
• Roestvrijstalen isoleerkan voor koffie
of thee.

theekan
koffiekan

890507
890506

• Roestvrijstalen isoleerkan voor
koffie of thee.
• Inhoud 1 liter.

koffiekan
theekan

890332
890333

• Voor het bewaren van koffieaccessoires zoals koffiecapsules,
melkcups en suikersticks.
• De Coffee Point is een ruime, ﬂexibele
en gebruiksvriendelijke box die

accessoires voor koffie en thee
beschermt tegen licht en vuil.
• De Coffee Point Box is inclusief een
Coffee Point Caddy en een Coffee
Point Case.
antraciet
transparant
antraciet
antraciet
antraciet-lichtgrijs

891836
891837
891838
891839
891835

Durable Coffee Point Box
• De Coffee Box is een ruime, ﬂexibele
en gebruiksvriendelijke box die
accessoires voor koffie en thee
beschermt tegen licht en vuil.

• Rubberen voetjes beschermen
het oppervlak tegen krassen.
• Met ladestop.
• Uitgesneden handvat op de lades.
• Afmetingen 280x292x356mm.
antraciet-lichtgrijs

891835

> SERVIEZEN EN BESTEK

Douwe Egberts kop en
schotels
• Het unieke Douwe Egberts ontwerp
ligt goed in de hand.
• Het servies is stevig, kras- en kleurvast.

• Het is goed stapelbaar, stabiel en
vaatwasmachinebestendig.
• Wit.
kopje Espresso 70ml
kopje Lungo 150ml
doos à 12 stuks
kopje Cappuccino 180ml
schotel Espresso
schotel universeel
doos à 12 stuks

Durable Coffee Point Case

891680
891830

Pickwick theeglazen

891682
891681
891831

• Vaatwasmachinebestendig en
stapelbaar.
26cl glas

doos à 6 stuks

• Serveerhulp van hoogwaardige
kwaliteit.
• Met onderverdelingen, ideaal voor
suikersticks, melkcups en andere
accessoires voor koffie.

891746

• Deze elegante Case past perfect in
de Coffee Box en is ook stapelbaar.
• De efficiënte onderverdelingen bieden
ook plaats aan een afvalbakje
(Coffee Bin, afzonderlijk verkrijgbaar).
• Geschikt voor voedsel.
• Vaatwasserbestendig.
• Afmetingen 206x48x206mm.
antraciet

891836

Durable Coffee Point Caddy
• Kristalheldere ladeonderverdeler voor
het sorteren en bewaren van bestek
en andere accessoires voor koffie.
• Stapelbaar, gemakkelijk te reinigen en
ook geschikt voor voedingswaren.

• Past perfect in één van de brede
lades van de Coffee Box.
• Geschikt voor voedsel en vaatwasserbestendig.
• Afmetingen 241x48x327mm.
transparant

891837

Durable Coffee Point Bin

Bestek Amefa K09
• Chroomstaal.
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mes 205mm doos à 12 stuks
vork 183mm doos à 12 stuks
lepel 190mm doos à 12 stuks
gebaksvork 140mm
doos à 12 stuks

890478
890479
890477
890480

Pickwick theetips
• Het vernieuwde porseleinen Pickwick
theetipje past bovenop op het
Pickwick Theeglas.

• Het theetipje is ideaal om het
gebruikte zakje op te leggen, maar
biedt daarnaast ook plaats aan
theelepel, suiker en melk.
• Geleverd per 6 stuks.
wit

891679

Durable Coffee Point Tray
• Plateau van hoogwaardige kwaliteit
voor het verplaatsen van vaatwerk.
• Stapelbaar, gemakkelijk te reinigen en
ook geschikt voor voedingswaren.

• Past perfect in de smalle lade van
de Coffee Box.
• Geschikt voor voedsel en vaatwasserbestendig.
• Afmetingen 241x14x327mm.
antraciet

891838

• Klein afvalbakje voor gebruik op
vergadertafels of in kitchenettes.
• Dit handige accessoire is geschikt om
te gebruiken in combinatie met het
Coffee assortiment.
• Ideaal om klein afval zoals lege
melkcups, suikerzakjes, theezakjes en
roerstokjes in weg te werpen.
• Gemaakt van hoog kwalitatieve kunststof, stabiel en gemakkelijk te reinigen.
• Past perfect in de verdeelschaal.
antraciet
• Afmetingen 75x98x76mm.

Product niet gevonden? Bel ons voor informatie!

891839
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Keuken- en kantine-artikelen

> KEUKENAPPARATUUR

>

WEGWERPSERVIES EN BESTEK

Douwe Egberts
wegwerpbekers karton
• Met deze opvallende kartonnen bekers
laat u zien dat u de kwaliteit schenkt
die past bij uw organisatie.
• Drinkbekers van karton met eenzijdige
coating aan de binnenzijde.
• De warmte kan op deze manier gemakkelijk weg.
• Douwe Egberts beker 180ml,
180cc Douwe Egberts 100
• Diameter: boven 71mm beneden
stuks
62mm.

Tristar waterkoker WK-3384
• Praktische waterkoker met een zwarte
kunststof behuizing en een inhoud van
1.7 liter.
• De waterkoker werkt door middel
van een dompelelement en heeft een
vermogen van 2200W.
• Eenvoudig te bedienen door middel
van aan/uitschakelaar en automatische afslag.
• Veilig in gebruik dankzij de droogkookbeveiliging en anti-slipvoetjes.
• Het deksel heeft een ingebouwd ﬁlter
tegen kalk.
• Wat vind je in de doos: Waterkoker,
WK-3384 1,7L 2200W zwart
basisstation en een handleiding.

891851

1391582

Cup-a-Soup wegwerpbekers
• Cup-a-Soup bekers.
• De bekers hebben een inhoud van
175ml en hebben een niveau indicator.
• Geschikt voor al uw warme dranken.
• Voor bij de Cup-a-Soup Mini automaat
en Cup-a-Soup Table Top automaat.
1000 kartonnen bekers (20 rol 8 9 0 1 2 1
• Leverbaar in karton óf in iets dikkere van 50 stuks)
2250 foam bekers
890113
foam.

Pickwick wegwerpbekers
karton

Tristar contactgril GR-2650
Tristar airfryer FR-6994

• Zelfs zonder het gebruik van olie een
zeer knapperig resultaat dankzij de
• Dankzij de zeer ruime inhoud van 4.5
heteluchttechnologie.
liter gebruik je de Crispy Fryer XXL
• Extra veilig in gebruik dankzij de
gemakkelijk voor het hele gezin.
oververhittingsbeveiliging, cooltouch
• De heteluchttechnologie maakt het
handvat en anti-slipvoetjes.
mogelijk om te frituren, grillen, roosteFR-6994 4,5L 1500W zwart
1391578
ren en bakken.
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• Geschikt voor allerlei verschillende
soorten gerechten zoals panini’s, vlees
• Het zwevende deksel zorgt ervoor
en groenten.
dat de grill geschikt is voor allerlei
• Met een vermogen van 700W is de
verschillende producten.
contactgrill snel op de juiste tempera• Dankzij de anti-aanbaklaag is het
tuur.
gebruik van olie of boter niet nodig en
• Met een bakoppervlakte van 25.5
is de grill eenvoudig te reinigen.
x 15.5 cm biedt de contactgrill veel
GR-2650 zwart
1391577
ruimte.

• Deze kartonnen bekers met het
pickwick logo en maken uw theebeleving helemaal compleet.
• Met deze opvallende kartonnen bekers
laat u zien dat u de kwaliteit schenkt
die past bij uw organisatie.
• Drinkbekers van karton met eenzijdige
coating aan de binnenzijde.
• De warmte kan op deze manier gemakkelijk weg.
• Pickwick beker van 250ml,
• Diameter: boven 80mm beneden
64mm.
250cc Pickwick 100 stuks

891852

Leitz WOW thermobeker
• Roestvrij stalen, isolerende beker met
dubbele wand houdt je drank urenlang
warm of koel.
• De perfecte keuze om onderweg van
je favoriete drank te genieten.
• Voedselveilig en BPA vrij.
• Buitenzijde blijft koel om aan te raken
bij warme dranken en er is geen condensvorming bij koude dranken.

blauw
zwart
geel
roze

Product niet gevonden? Bel ons voor informatie!

899967
899964
899965
899966

47

Keuken- en kantine-artikelen

Wegwerpbekers karton
Scotty

Biaretto wegwerpbekers
• Beker van karton met Biaretto logo.
• 180 ml
• Presenteer uw vers gezette Biaretto
koffie in een Biaretto bekertje.

Beker 180ml 100 stuks

1402165

892187

• Dankzij de speciale coating aan de
binnenzijde blijft de inhoud lekker lang
warm en goed op smaak.
• Deze onderscheidende en tijdloze
Wegwerpbekers karton I’M
beker is breed inzetbaar voor thuis, op
HOT
kantoor en onderweg.
• Beker van karton.
• I’M a HOT cup.
• Serveer je koffie, thee, chocolademelk, • Inhoud 180cc.
• 100 stuks per sleeve.
soep, glühwein, chai tea latte, speci• 20 sleeves per doos.
aalkoffie en andere warme dranken
180cc 100 stuks
891782
in deze hippe, veelzijdige kartonnen
250cc 50 stuks
891783
drinkbekers.
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• 2500 stuks per doos.
180cc 2500 stuks

De bekende Scotty Beker.
Beker van karton/PE.
Met keurmerk voor voedselveiligheid.
Inhoud 180cc.
100 stuks per sleeve.

Roerhoutjes

•
•
•
•
•

Wegwerpbekers karton
Limetta
• Neutrale kartonnen koffiebeker.
• Met keurmerk voor voedselveilighedi.
• Beschikt over de nodige certiﬁceringen zoals ISO 9001, BRC-IoP, FSC en
GS1 DAS.
• Inhoud 180cc.

Keuken- en kantine-artikelen

• 25 sleeves per doos.
180cc 100 stuks

892184

Bekerhouders

• Dispenser met naturel houten
roerstaafjes voor koffie en thee.
• Lengte 140mm.

bamboe 11cm 1000 stuks
1398426
roerhoutje Biodore hout 11cm 1398430
1000 stuks

• Voor wegwerpbekers 150 en 180cc.
bruine houder B31 50 stuks

890094

Douwe Egberts bekerplateau
Bekerplateau
• Handig bekerplateau voor 6 bekers.
• Kleur zwart.
voor 6 bekers

890090

• Extra stevig bekerplateau van Douwe
Egberts.
• Draagt makkelijk.
• Moderne uitstraling.
zwart

891678

Product niet gevonden? Bel ons voor informatie!
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• Met voorgevouwen servetten bespaart
u waardevolle tijd bij de voorbereiding
van uw service.
• Tork 1-laags servetten voldoen aan
• Rechthoekige 1/8-vouw.
de basisvereisten, met name geschikt
• Afmetingen 32x33cm.
voor restaurants een snelle service
32x33cm 500st wit 509308 8 9 2 1 6 9
en tijdens het serveren van snacks.

Tork servetten 1 laags

Wegwerpbestek BIO

Tork servetten 2 laags

• Servetten van lunchformaat voldoen
aan de eisen wat betreft prestaties en
kosten.

• Tork Lunch Napkins zijn ideaal voor
plekken waar lichte maaltijden of
snacks worden geserveerd.

39x39cm 150st wit 478746
33x33cm 200st wit 477402
39x39cm 150st wit 477554

892242
892170
892243

• Serveer je verse gerechten met het
handige houten bestek van Biodore.
• Dit mooi gevormde houten bestek ligt
stevig in de hand en is een aanwinst
bij foodtruckfestivals, evenementen of
bijv. braderieën. Het bestek heeft een
lengte van 165mm.
vork hout 165mm 100 stuks
Mes hout 165mm 100 stuks
Lepel hout 165mm 100 stuks
Koffielepel hout 110mm 100
stuks

1391847
1391848
1391851
1391852

Tork servetten 2 laags kleur
• Tork Lunch Napkins zijn beschikbaar
in een grote verscheidenheid aan
kleuren.
• 2-laags servetten.
• Vierkante 1/4-vouw.
• Afmetingen 33x33cm.

33x33cm 200st wit 477149 8 9 2 2 4 5
33x33cm 200st grijs 477205 8 9 2 2 4 6
33x33cm 200st zwart 477148 8 9 2 2 4 7
33x33cm 200st donkerblauw 8 9 2 2 4 8
477215
33x33cm 200st bordeauxrood 8 9 2 2 4 9
477213

Tork Xpressnap servetten

Tork servetten LinStyle

Wegwerpborden BIO
• De Bio wegwerpborden zijn
biologisch afbreekbaar en kunnen
gecomposteerd worden.
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bord hout 200mm rond
1391846
pak à 50 stuks
karton 180mm wit 100 stuks 1398429
kraft 180mm 100 stuks
1398428
kraft 220mm 100 stuks
1391849
suikerriet 180mm wit 50 stuks 1398427
suikerriet 230mm wit
1391850
50 stuks

• Iideaal voor fullservice-restaurants,
waar kwaliteit en indruk maken op
uw gasten belangrijk zijn.
• Nonwoven servet voor duurzaamheid
en comfort.
• 1-laags servetten.
• Vierkante 1/4-vouw.
• Afmetingen 39x39cm.

39x39cm 50st wit
892237
39x39cm 50st zwart
892238
39x39cm blauw 50st
1399752
39x39cm mosterd 50st
1399753
Pochette 21x9.5cm rood 60st 1399754
39x39cm koraal 50st
1399755
Pochette 19.5x9.8cm wit 50st 1399756
Pochette 19.5x9.8cm
1399757
creme 50st
Pochette donkerrood
1399758
19.5x9.8cm 50st
Pochette 19.5x9.8cm rood
1399760
50st

• De natuurlijke Tork Xpressnapdispenserservetten bestaan uit
1 laag en zijn gemaakt van 100%
gerecyclede vezels.
• Composteerbaar (EN13432) en
gemaakt van 100% gerecyclede vezels; hiermee laat u zien dat u
om het milieu geeft.
• Doordat de servetten geen bleekmiddel of toegevoegde kleurstoffen
bevatten, is de kleur natuurlijk.
• Voorgedrukt met de claim “100%
gerecycled“ om de milieugerichte
boodschap van het servet nog te
versterken.

Tork servetdispenser
1399859
Xpressnap Fit walnoot
273002
Tork servetdispenser
1399848
Xpressnap Fit zwart 272900
startpakket Tork Xpressnap Fit 1399759
zwart 962900
33x21cm 1125st naturel
892236

Product niet gevonden? Bel ons voor informatie!
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> HORECABENODIGDHEDEN

Securit tafelstandaard
aluminium voet
• Tafel-krijtbordje op aluminium voet.
• Voor het beste schrijfresultaat gebruikt u de Securit krijtstiften.
• Krijtbord is eenvoudig te reinigen met
een vochtige doek.
• Krijtbord wordt inclusief één witte
krijtstift geleverd.

Securit tafelstandaard
houten voet special

A4 29x21x6cm

552013

• Krijtbord is eenvoudig te reinigen met
een vochtige doek.
• Serie tafel-krijtbordjes op blank houten
• Krijtbord wordt inclusief één witte
voet.
krijtstift geleverd.
• Voor het beste schrijfresultaat geBord 24x25x6cm
552020
bruikt u de Securit krijtstiften.

2

• Diverse mappen voor gebruik in de
horeca.•
Prachtige klassieke stijl met opdruk in goud.
•
De
mappen zijn afgewerkt met verstevigde hoeken. •
Verkrijgbaar in verschillende formaten.
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Securit menuwijnkaarthouder Trendy
A5 menukaart zwart
A5 menukaart wijnrood
A4 menukaart zwart
A4 menukaart wijnrood
A4 wijnkaart zwart
Betaalmap zwart

552029
552030
552027
552028
552032
552031

• Hoogwaardige kwaliteit menu-, wijnof betaalmap met moderne, strakke
uitstraling.
• Menu- en wijnkaart zijn voorzien van
één inlegvel voor presentatie van 4 x
A4 pagina`s.

• Kleine halve consumptiebonnen zijn
handig in het gebruik, ook in combinatie met de grote hele consumptiebon
op rol.

oranje

set à 5 stuks

062526

Consumptiebonnen 2-zijdig
• Grote duidelijke kleurrijke consumptiebonnen van 57x30mm op een rol van
1000 bonnen.
• Iedere bon heeft een eigen (doorlopend) nummer en een duidelijke
perforatie, zodat de bon gemakkelijk
af te scheuren is.

• De bon is vanwege de papiersoort, de
doorlopende nummering en de twee
soorten perforatie per bon veilig tegen
kopiëren.
• Verpakt per 2 rollen van 1000 bonnen.
rood
blauw
geel

set à 2 stuks
set à 2 stuks
set à 2 stuks

062522
062523
062525

• Kunststof breekmunten.
• Het kunststof is zo gemaakt dat u
ieder muntje individueel kunt afbreken
en los daarvan is ieder muntje door
blauw
rood
twee deelbaar.
geel
• In doosjes van 200 stuks.

pak à 200 stuks
pak à 200 stuks
pak à 200 stuks

062497
062498
062499

Consumptiebonnen UV
beveiligd

8

Securit menuwijnkaarthouder Basic

Consumptiebonnen 1/2

• Duidelijke oranje consumptiebonnen
van 30x30mm op een rol van
500 bonnen.
• Iedere bon heeft een eigen
(doorlopend) nummer en een duidelijke
perforatie, waardoor de bon
gemakkelijk af te scheuren is.
• Verpakt per 5 rollen.

A5 menukaart zwart
A5 menukaart bruin
A5 menukaart wijnrood
A4 menukaart zwart
A5 insteektas transparant
blister à 10 stuks
Betaalmap zwart

552043
552044
552045
552040
552039
552046

• Consumptiebon met UV beveiliging en
tekst in 4 talen.
• Vochtwerend papier 170gr/m2.
• Per bon geperforeerd.
• Niet te kopiëren (UV-Beveiliging).
• UV-lampje is als controlemiddel te
gebruiken.
• Bonmaat 50x28mm.
rood
groen
• Verpakt per 5 boekjes met 500 bonoranje
nen.

Consumptie breekmunten

062512
062514
062516

Product niet gevonden? Bel ons voor informatie!

53

As-, papier- en afvalbakken

As-, papier- en afvalbakken

> ASBAKKEN

Rubbermaid peukenzuil
• Weerbestendige oplossing voor een
onesthetisch milieuprobleem.
• Hygiënische eenvoudig te ledigen
stalen asbak.
• Voorgevormde opening houdt
sigarettenpeuken verborgen.
• Grote binnenbak van gegalvaniseerd
staal.
• Stalen plaat aan de onderkant
voegt gewicht toe voor stabiliteit en
ontmoedigt diefstal.
• Afmetingen 31x3cm, hoogte 100cm.

Asbak metaal
• Roestvrijstalen asbak.
• Ø17cm.
• Stapelbaar.
160mm

393080

Durable Wandasbak

zwart

394787

• Tot 60% gefabriceerd uit gerecycled
staal.
• Deze aan de wand te monteren asbak
• De poedercoating is op waterbasis en
heeft een inhoud van 2,5 liter.
oplosmiddelvrij.
• Eenvoudig te legen door het klepje aan
• Formaat 275x205x80mm.
de onderzijde, dat afgesloten is met
zwart 3333-01
890519
een sleutel.

Durable wandasbak met
afdakje
• Gemaakt van staal voorzien van een
slag- en krasvastecoating.
• Kleur zilvermetallic.

• Met afdakje, geschikt voor overdekt
buitengebruik.
• Met afsluitbare binnencontainer.
• Eenvoudig te legen.
• Voorzien van 2 sleutels en een
sigarettenpictogram.
• Afmetingen 450x310x107mm.
zilver metallic 3334-58

890520

Durable as-papierbak rond

Vepa Bins wandasbak
Vepa Bins staande asbak

Vepa Bins as-papierbak

•
•
•
•

•
•
•
•

Ronde vuurbestendige asbak.
Voorzien van zwarte inzetbak en zeef.
Inclusief doofzand.
Dit product is ook in de kleuren rood,
wit, blauw en aluminium beschikbaar. zwart
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394562

Ronde vuurbestendige as-papierbak.
Voorzien van zwarte inzetbak en zeef.
Inclusief doofzand.
Dit product is ook in de kleuren rood, zwart
wit, blauw en aluminium beschikbaar. zwart

394557
393031

• Wandasbak van gegalvaniseerd staal
met metalen binnenemmer.
• Voorzien van openingen voor de as
aan de voorzijde met geïntegreerde
doofplaat.
• Door middel van het slot aan de voorzijde kan de asbak worden geleegd.
• Afmetingen 32x26x8cm.

zwart-grijs
roestvrij staal

394558
890521

• Gemaakt van hoogkwalitatief
roestvast staal voor langdurig gebruik.
• Geschikt voor binnengebruik of
overdekt buitengebruik.
• Milieuvriendelijk materiaal (meer dan
50% gerecycled materiaal).
• Anti-slip, beschermt ook de vloer.
• Afvalbak van 17 liter, asbak van 2 liter.
• Uitneembare emmer en asbak om
gemakkelijk leeg te maken en te
reinigen.
zilvermetallic 3330-23
• Inclusief 1,5kg wit zand voor de asbak. RVS staande as-papierbak
3373-23
• Afmetingen 620x260mm.

Product niet gevonden? Bel ons voor informatie!

394267
890514
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> PARAPLUSTANDAARD

Esselte papierbak Vivida
Durable Paraplustandaard
• Hoogkwalitatieve en stijlvolle
paraplubak met decoratieve
perforatierand.
• Ideaal voor entrees, thuis, kantoren
of winkels.
• Inhoud: 28,5 liter.
• Ø260mm, hoogte 620mm.

Durable metalen papierbak
vierkant

zwart 3350-01
zilvermetallic 3350-23
RVS paraplustandaard
3371-23

•
•
•
•
•

393000
393002
393004

Zeer stijlvolle en stevige afvalbak.
Krasbestendig.
Vierkant zonder afgeronde hoeken.
Inhoud 18,5 liter.
Afmetingen 320x240x240mm.

zwart

3315-01

394731

• Modern ontwerp met uniek gelijnde
textuur.
• Glad binnenoppervlak om makkelijk
schoon te maken.
• Geïntegreerd handvat om makkelijk
te kunnen legen.
• Stevige rand voor het bevestigen
van de afvalzakken.
• Stapelbaar voor opberging.
• Capaciteit 14 liter.

papierbak zwart

531208

15liter zwart

1396921

40x30x17.5cm grijs

394783

> PAPIERBAKKEN

Leitz papiermand Recycle

• Voorzien van sterke epoxy laklaag.
• De poedercoating is op waterbasis en
Durable metalen papierbak
oplosmiddelvrij.
met perforatie
• Inhoud 15 liter.
• Decoratieve en elegante papierbakken. • Ø260mm, hoogte 315mm.
zwart
3310-01
393001
• Met decoratieve perforatierand van
zilverkleurig 3310-23
393012
165mm hoogte.
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Jalema kunststof
papierbak rond
•
•
•
•

Papierbak met grijprand.
Inhoud 15 liter.
Gemaakt van polypropyleen.
Ø320mm hoogte 275mm.

zwart

394102

Durable metalen papierbak
met rand

Durable metalen papierbak
rond
• Decoratieve en elegante papierbakken.
• Voorzien van sterke epoxy laklaag.
• De poedercoating is op waterbasis en
oplosmiddelvrij.
• Inhoud 15 liter.
zilvermetallic 3301-23
• Ø260mm, hoogte 315mm.

• Voorzien van sterke epoxy laklaag.
• De poedercoating is op waterbasis
Durable metalen papierbak
en oplosmiddelvrij.
met perforatierand
• Inhoud 15 liter.
• Decoratieve en elegante papierbakken. • Ø260mm, hoogte 315mm.
zwart
3300-01
393010
• Met decoratieve perforatierand
zilverkleurig 3300-23
393011
van 30mm.

• Opvallende, premium kwaliteit papierbak gemaakt van 98% gerecycled
plastic.
• Klimaatneutraal, 100% recyclebaar.
• Deze robuuste papierbak is een perfecte aanvulling op andere producten
uit de Leitz Recycle range.
• Inhoud: 15 liter
• Stevige rand voor veilige bevestiging
van afvalzakken.
• Glad, eenvoudig schoon te maken
oppervlak.

•
•
•
•

394305

Decoratieve en elegante papierbakken.
Met versterkende decoratieve ring.
Voorzien van sterke epoxy laklaag.
De poedercoating is op waterbasis en
oplosmiddelvrij.
• Inhoud 15 liter.
zwart
• Ø260mm, hoogte 315mm.

Vepa Bins papierbox

Vepa Bins papierbak
kunststof

3304-01

394101

• Cadmiumvrije kunststof papierbak.
• Vierkant model, taps toelopend.
• Stapelbaar.

zwart
grijs
zwart
grijs

394541
394542
394501
394512

• Kunststof papierverzamelbox voor
op kantoor.
• Bijzonder geschikt voor gescheiden
afvalverzameling.

Product niet gevonden? Bel ons voor informatie!
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> AFVALBAKKEN

HOE EEN
VLAMDOVER
WERKT

Wil je geen risico lopen op een mogelijke brand
door bijvoorbeeld gedoofde/gebruikte sigaretten?
Dan biedt een papierbak mét vlamdover de oplossing.
Doordat de opstijgende gassen van de vlam door de
vlamdover terug worden geleid, wordt de zuurstoftoevoer afgesloten en dooft de vlam direct.

>

PAPIERBAKKEN MET VLAMDOVER

EKO tafelafvalbakje
• Mooi vormgegeven tafelafvalbakje van
mat RVS.
• Het handige vlakke swingdeksel sluit
automatisch na gebruik.
• Afmetingen Ø121mm en 138mm hoog.
• Mat RVS.
RVS 1,5liter
• Inhoud 1,5liter.

Durable papierbak met
vlamdover
• Papierbak met vlamdovende deksel.
• Aantrekkelijke en duurzame afwerking
voor extra stijl in uw omgeving.
• De vlamdovende deksel helpt brand
voorkomen.
• Hoge kwaliteit geborsteld staal voor
levenslang gebruik.
• Geschikt voor binnenshuis en beschermd gebruik buitenshuis.
• Geproduceerd van milieuvriendelijk
zwart
zwart
materiaal (minimaal 50% eindgebruizwart
kersafval en 100% recyclebaar).

3325-01
3326-01
3327-01

Vepa Bins tafelafvalbakje
V-Part

892212

• Rond tafelafvalbakje van mat RVS.
• Het handige vlakke swingdeksel sluit
automatisch na gebruik.
• Afmetingen Ø120mm en 165mm hoog.
RVS 1,5liter
• Inhoud 1,5liter.

892213

394241
394221
394255

Vepa Bins papierbak met
vlamdover
• Ronde papierbak met een inhoud van
15 liter tot 110 liter.
• Gemaakt van epoxy gecoated metaal.
• De vlamdover is een speciale deksel
met een kleinere opening, dat op de
ronde metalen bak wordt geplaatst.
• Getest op brandveiligheid.
• Bij de leverancier is dit product in
twaalf kleurvariaties beschikbaar.
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zwart
grijs
zwart
grijs
zwart
grijs
zwart
grijs
zwart

394797
394796
394798
394560
394799
394802
394800
394561
394801

Vepa Bins pedaalemmer
• Ronde pedaalemmer met kunststof
binnenemmer.
• Mat roestvrijstaal.
• Leverbaar als kleine pedaalemmer van
3 liter voor op het toilet tot een grote
van 30 liter voor in de keuken.

3 liter
5 liter
12 liter
20 liter
30 liter

394503
394504
394505
394506
394507

EKO pedaalemmer E-Cube

• Aan de binnenzijde van het deksel
is ruimte voor een carbonﬁlter om
geurtjes te voorkomen.
• Fingerprint Proof.

• Stijlvolle rechthoekige pedaalemmer
van mat RVS met extra breed pedaal.
• Kunststof binnenemmer.
• Gedempte deksel en stay-open
functie.

1x20 liter
1x40 liter
1x50 liter
1x9 en 1x10 liter
1x18 en 1x28 liter

Product niet gevonden? Bel ons voor informatie!

394549
394550
394551
394508
394552
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Durable No Touch Sensor
• Hoogwaardige afvalbak met sensortechnologie.
• Comfortabele en hygiënische bediening door met het hand over het
deksel te bewegen.
• Na 5 seconden sluit het deksel
vanzelf opnieuw.
• Via een display op de afvalbak kunt
u het aantal seconden zien aftellen.
• Stille sluiting van het deksel door
deSoft-Close functie.
• Gemaakt van roestvrij staal met
vingerafdrukbestendige coating.

EKO pedaalemmer Rejoice

35L
12L
6L
21L

• Mat rvs pedaalemmer van 1 óf 2 keer
30 liter.
• Kunststof binnenbak(ken) met
zakhoudsysteem.
• Kunststof deksel met mat-rvs accent
en gedempt sluitingsmechanisme.
• Finger Print Proof coating.
• Handgrepen voor eenvoudige
verplaatsing.

1402347
1402348
1402349
1402350

GARANTIE

1
JAAR

Rubbermaid afvalcontainer
Slim Jim

EKO Pushcan
• Afvalbak met pushdeksel.
• Brandveilige afvalbak.
• Inhoud 40 liter met staalverzinkte binnenemmer met hengsel en zakhouder.
• Diameter 35cm, hoogte 74cm.• Dit
product is op bestelling ook leverbaar
chroom/RVS
in de kleuren crème, wit, blauw, grijs
mat chroom/mat RVS
en mat zwart.

394543
394544

• De Industrienorm op het gebied
van ruimtebesparend afvalbeheer
en recycling.
• Luchtsleuven maken het uitnemen
van de afvalzak uiterst efficiënt en
tijdbesparend.
• Deksels houden afval uit het zicht.
• Deksels in diverse kleuren en soorten
openingen tbv recycling.

1x30 liter
2x30 liter

394545
394546

starterset recyclestation grijs
deksel recyclestation rood
voor ﬂessen
deksel recyclestation grijs
voor papier
deksel recyclestation grijs
voor ﬂessen
verrijdbaar onderstel zwart
deksel recyclestation grijs
gemengd
deksel recyclestation geel
gesloten
paneel recyclestation rood
paneel recyclestation geel
labelset recyclestation
nederlands
labelset recyclestation frans
afvalcontainer grijs 87 liter
vertrouwelijk

394837
394823
394829
394822
394815
394824
394826
394836
394833
394831
394830
394821

EKO Mirage Sensor
• De Mirage Sensor is een stijlvolle
afvalbak van geborsteld RVS voorzien
van ﬁngerprint proof coating en kunststof binnenemmer.
• Het sensormechanisme voorzien van
touch switch zorgt ervoor dat de
afvalbak zowel d.m.v. een sensor als
via de touch knoppen te openen en
sluiten is.
• Hygiënisch in gebruik.
• Het kunststof deksel sluit geruisloos.
afvalbak 30L mat RVS
• Door het afneembare deksel is de
afvalbak 20+20L mat RVS
afvalzak eenvoudig te wisselen.
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EKO Kickcan

1400913
1400914

• De Kickcan is een ronde, opvallende
pedaalemmer van gepoedercoat staal
of rvs.
• Het deksel is voorzien van een
pushklep.
• Stijlvolle en elegante EKO afvalbak met
stevig voetpedaal en verzinkte binnenemmer met hengsel en zakhouder.
mat zwart
• Inhoud 33 liter.
mat RVS
• Afmetingen Ø35cm, hoogte 70cm.

Rubbermaid afvalbak

394547
394548

• Eenvoudige en efficiënte manier om
te recyclen.
• Duurzaam kunststof.
• Zijbakken kunnen zowel aan de
binnen- als aan de buitenkant
geplaatst worden voor efficiënte
afvalscheiding.

afvalbak blauw 26 liter 2956 3 9 4 8 1 7

Product niet gevonden? Bel ons voor informatie!
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> PLASTIC ZAKKEN

Afvalzakken Cleaninq
• HDPE (High Density Polyethyleen)
afvalzakken hebben een hogere
dichtheid dan afvalzakken van LDPE.
• Ten opzichte van de LDPE-zakken
zijn de HDPE-zakken gemiddeld 50%
dunner.
60x80cm grijs
60 liter 20 stuks
140x125cm zwart
120 liter 30 stuks
180x145cm zwart
240 liter 30 stuks
60x80cm grijs extra sterk
60 liter 20 stuks
70x110cm blauw
120 liter 25 stuks
80x110cm blauw
160 liter 25 stuks

892127
892131
892132
892128
892129
892130

Afvalemmerzakken
Komo Vuilniszakken
•
•
•
•

Huisvuilniszakken voor in afvalbakken.
Kleur zwart
rol à 20 stuks
Afmetingen 60x80cm.
rol à 15 stuks met trekband
Inhoud 60 liter.

• Dunne zakken voor in de afvalbakken.
• 50x60cm.
• Inhoud 30 liter.
892007
892008

50x60cm lichtgrijs 30 liter
20rol à 50stuks

892009

Afvalzakken Quantore
• Heeft u een voorkeur voor een afvalzak die oersterk is, stevig aanvoelt en
bovendien een lage prijs heeft? Kies
dan de LDPE zakken van Quantore.
• Extra stevig.
• Gemaakt van Low Density Polyethyleen.
• De LDPE zakken zijn gemaakt van
100% gerecycleerd materiaal en zijn
recyclebaar

GARANTIE

1
JAAR

Afvalzakken EKO
• De EKO Afvalzak type C 10-15 liter
is een extra sterke, perfect passende
afvalzakken voor afvalbakken of
prullenbakken met vergelijkbare
afmetingen.
• Voorzien van handige trekband voor
het makkelijk sluiten en dragen van
de vuilniszak.
• Afmetingen 45x50cm.
• Rol à 20 stuks.

3-6 liter
7-9 liter
10-15 liter
18-21 liter
18-28 liter
25-35 liter
40-60 liter

type A wit
type B wit
type C wit
type D wit
type F1 wit
type E wit
type F wit

1388743
1388742
1388746
1388748
1388745
1388744
1388747

t50 60l grijs 25 stuks
t60 120l blauw 20 stuks
t50 160l blauw
t50 240l blauw 20 stuks

892261
892262
892263
892264

Powersterko T60
145liter recy transparant
Powersterko T70
120liter blauw
Powersterko T70
120liter recy grijs
Powersterko T70 25x140cm
240liter blauw

1398424

Afvalzakken Powersterko
• Powersterko afvalzakken in diverse
maten en kleuren.

Afvalzakken BIO
• Deze afvalzakken zijn biologisch
afbreekbaar en kunnen gecomposteerd worden.
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44x56cm 18micron 20liter
30rolx10st

892124

Powersterko T25
1389142
120liter blauw
Powersterko T25
1389141
120liter grijs
Powersterko T25 120liter geel 1389139
Powersterko T25
1389134
120liter groen
Powersterko T25
1389149
120liter oranje
Powersterko T25
1389143
120liter recy blauw
Powersterko T25 120liter rood1398423
Powersterko T25
1398425
120liter transparant
Powersterko T25
1389144
120liter zwart
Powersterko T30
1389136
120liter blauw

1389146
1398422
1400193

Product niet gevonden? Bel ons voor informatie!
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> TORK DISPENSERS

3xD

Tork handdoekroldispenser
H1-Matic Sensor
• Ultieme touch-free hygiëne en
verbeterde sanitaire ervaring.
• Geactiveerd door een sensor.
• Werkt op 3 stuks batterijen type D
(niet meegeleverd).
• Afmetingen 373x345x204mm.

Tork H1 Design handdoekdispenser RVS 460001
Tork H1 handdoekrol premium
2-laags
6 rollen
290016
Tork H1 handdoekrol
Advanced 2-laags 6 rollen
290067
Tork H1 vulling Advanced
2laags 6rollen groen 290076
Tork H1 vulling Universal extra
lang 1laags wit 290059

892135
892046
892047
1386624
1399862

Tork H2 Design Countertop
1391501
wit 552200
Tork H2 Design Countertop
1391489
zwart 552208
Tork H2 Design Countertop
892137
RVS 460005
Tork H2 vulling Premium
890335
2-laags 21x34cm 21x110st.
100288
Tork H2 vulling Premium
892043
2-laags 21x26cm 21x150st.
100289
Tork H2 vulling Premium
890324
2-laags 21x34cm 21x100st.
100297
Tork H2 vulling Advanced
892036
2-laags 21x34cm 21x136 stuks.
120288
Tork H2 vulling Advanced
1386622
Tork handdoekendispenser
2-laags 21,2x25,5cm 21x150st
120289
H2 Xpress Countertop
Tork H2 vulling Universal
1386662
• De Tork Xpress Countertop Dispenser 2laags 21x23cm 20x237st
150299
vormt een geweldig alternatief voor
Tork H2 vulling Universal
1386626
een stapel losse handdoeken op het
1laags 21x23cm 20x250st
aanrecht in de sanitaire ruimte.
471093
• Afmetingen 218x323x116mm.
Tork H2 vulling Premium
1388425
2-laags 21x34cm 7x100st
• Geschikt voor vouwhanddoekjes tot
600297
21cm breed.

Tork H1 handdoekrol premium 8 9 2 0 4 6
2-laags
6 rollen
290016
Tork H1 handdoekrol Advanced 8 9 2 0 4 7
Tork handdoekroldispenser
2-laags
6 rollen
H1-Matic
290067
Tork H1 vulling Advanced
1386624
• Tork Elevation-dispensers hebben een
2laags 6rollen groen 290076
functioneel, modern ontwerp dat een Tork H1 vulling Universal extra 1399862
blijvende indruk maakt op uw bezoelang 1laags wit 290059
Tork H1 handdoekdispenser
1400859
kers.
zwart 551008
• Afmetingen 372x337x203mm.

Tork handdoekendispenser
H2-Xpress Multifold
• Deze smalle, mooie dispenser
past in sanitaire ruimten met een
klein of middelgroot aantal bezoekers
waar de ruimte beperkt is.
Vel-voor-vel-dosering.
• Afmetingen 302x444x102mm.

Tork H2 handdoekdispenser 8 9 2 0 7 2
Xpress wit 552000
Tork H2 handdoekdispenser 1391485
Xpress zwart 552008
Tork H2 Design handdoekdis- 8 9 2 1 3 6
penser 460004 RVS
Tork H2 handdoekdispenser 1391499
Xpress wit 552100
Tork H2 handdoekdispenser 1391493
Xpress zwart 552108
Tork H2 vulling Premium
890335
2-laags 21x34cm 21x110st.
100288
Tork H2 vulling Premium
892043
2-laags 21x26cm 21x150st.
100289
Tork H2 vulling Premium
890324
2-laags 21x34cm 21x100st.
100297
Tork H2 vulling Advanced
892036
2-laags 21x34cm 21x136 stuks.
120288

Tork poetsroldispenser
M1-Mini
• Neem oppervlakken snel af dankzij
de onbeperkte uitgave.
• Transparant venster toont wanneer
bijvullen nodig is.
• Afmetingen 321x174x165mm.

Tork poetsroldispenser M1-mini 8 9 2 0 6 9
wit 558000
Tork poetsroldispenser M1-mini 1391500
zwart 558008
Tork M1 vulling 1-laags
892162
120mx21,5cm 11rollen 120123
wit
Tork M1 vulling Advanced
1388424
1laags 21.5x120m 3rollen wit
610133
Tork M1 vulling 1-laags
890337
120mx21,5cm 11rollen 100130
wit
Tork M1 vulling 2-laags
892119
75mx21,5cm 11rollen 101221
wit

Tork poetsroldispenser
M2-Midi
• Neem oppervlakken snel af dankzij de
onbeperkte uitgave.
• Transparant venster toont wanneer
bijvullen nodig is.
• Afmetingen 360x239x227mm.

Tork M2 poetsroldispenser
midi wit 559000
Tork M2 poetsroldispenser
midi zwart 559008
Tork M2 vulling 1-laags
275mx25cm 6 rollen 100134
Tork M2 vulling 1-laags
300mx20cm 6 rollen 120155
Tork M2 vulling 1-laags
19,5cmx165m wit
6 rollen 130034
Tork M2 vulling 2-laags
160mx25cm 6 rollen 101250
Tork M2 vulling 2-laags
160mx20cm 6 rollen 121206
Tork M2 vulling 2-laags
20cmx157m blauw
6 rollen 128207
Tork M2 vulling 1-laags
20cmx320m blauw
6 rollen 128208

892067
1391504
892021
892166
1391487
892061
892062
1391488
1391505

Tork reiningingsdoeken W8
• Een zachte, ﬂexibele, multifunctionele
doek die snel vloeistoffen en olie
absorbeert.
• Zacht en ﬂexibel,ideaal voor lastig te
bereiken plekken.
• Goedgekeurd voor contact met voedingsmiddelen.
• Afmetingen 38,5x32cm.

Tork W8 Dispenser gevouwen 1399851
reinigingsdoeken wit 655100
Tork W8 vulling gevouwen
1399846
blauw 40vel 194450
Tork W8 vulling gevouwen
1399849
rood 40vel 194750
Tork vulling W8 gevouwen geel 1399855
40vel 194650
Tork W8 vulling gevouwen
1399858
groen 40vel 194550

Tork handdoekendispenser
H5 PeakServe

Tork handdoekendispenser
H3-Singlefold/C-vouw
• Vermindert verbruik en afval dankzij
de betrouwbare vel-voor-vel-dosering.
• De kap opent zijwaarts om zonder
problemen onderhoud uit te kunnen
voeren.
• Afmetingen 332x291x135mm.
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Tork H3 handdoekdispenser 8 9 2 0 7 3
Singlefold/C-vouw wit 553000
Tork H3 vulling Universal C
892168
1-laags 25x31cm 24x192st.
120181
Tork H3 vulling Universal ZZ 8 9 2 0 4 9
1-laags 23x23cm 15x300st.
290158
Tork H3 vulling Advanced ZZ 8 9 2 1 0 0
2-laags 23x25cm 15x250st.
290163
Tork H3 vulling Advanced ZZ 8 9 2 0 5 0
2-laags 23x25cm 15x250st.
290179
Tork H3 vulling Advanced C
890327
2-laags 31x25cm 20x128st.
290265

• De nieuwste innovatie, voor drukbezochte sanitaire ruimtes waar
de schoonmaaktijd maximaal moet
worden benut.
• Heeft een zeer hoge capaciteit handdoeken, die snel en zonder onderbreking kunnen worden uitgegeven.
Tork PeakServe handdoekdis- 1400854
penser wit 552500
Tork PeakServe handdoekdis- 1400857
penser zwart 552508
Tork PeakServe Mini handdoek- 1400856
dispenser wit 552550
Tork PeakServe Mini handdoek- 1400855
dispenser zwart 552558
Tork PeakServe vulling Univer- 1400853
sal 1laags 22,5x20,1cm 410st
100585

Tork poetsrolstandaard W1

Tork poetsroldispenser Reflex
• Het draagbare TorkReﬂex vel-voor-vel
systeem is de perfecte, mobiele oplossing voor handen en oppervlakken.
• Ideaal geschikt voor gebruik in gebieden als hospitality, schoonmaak en
andere mobiele omgevingen.

Tork Relfex poetsroldispenser
centrefeed wit 473190
Tork Relfex poetsroldispenser
centrefeed turquoise 473180
Tork Relfex poetsroldispenser
draagbaar centrefeed 473186
Tork Relfex vulling
2-laags wit 473472

1399852
1399861
1399847
1399854

• Verplaatsbare poetsroldispenser, dus
overal gemakkelijk toepasbaar.
• Voor locaties met een groot verbruik.
• Snel en eenvoudig bij te vullen.
• Voor rollen tot 41cm breed.
• Afmetingen vloerstandaard 101x53x65cm.

Tork W1 poetsrolstandaard
892063
652008
Tork W1 vulling 2-laags
892064
23cmx340m 2 rollen
129262 wit
Tork W1 vulling 2-laags
892164
23,5cmx255m 2rollen 130052
wit
Tork W1 vulling 2laags
892120
23,5cmx255m 2rollen 130052
blauw

Product niet gevonden? Bel ons voor informatie!
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Tork zeepdispenser S1

Tork toiletpapierdispenser
T1-Jumbo
• Voor drukbezochte locaties.
• De extra hoge capaciteit bespaart
onderhoudstijd en er is altijd papier
beschikbaar.
• Slimme restrolfunctie zorgt ervoor dat
de hoeveelheid afval tot een minimum
beperkt blijft.
• Doorzichtig venster geeft aan wanneer het tijd is om te vullen.
• Met slot.
• Afmetingen 437x360x133mm.

•
•
Tork T1 toiletpapierdispenser
Jumbo wit 554000
Tork T1 toiletpapierdispenser
Jumbo zwart554008
Tork T1 vulling Premium
2-laags 360m-1800vel 6 rollen
110273
Tork T1 vulling Advanced
2-laags 360m-1800vel 6 rollen
120272

892071

•

1391508
892052
892053

Tork T2 toiletpapierdispenser 1391543
wit 555500
Tork T2 toiletpapierdispenser 1391544
zwart 555508
Tork T2 vulling Universal
892055
Door middel van twee rollen met hoge
1-laags 240m-1200vel 12 rollen
capaciteit zorgt de dispenser ervoor
110163
dat er altijd papier beschikbaar is.
Tork T2 vulling Premium
892051
Beide rollen zijn volledig te gebruiken 2-laags 170m-850vel 12 rollen
110253
om verspilling te voorkomen.
Tork T2 vulling Premium
892145
Dankzij de rem draaien rollen niet door
3-laags 120m-600vel 12 rollen
en wordt het verbruik verminderd.
110255
Doorzichtig venster geeft aan wanTork T2 vulling Advanced
892167
2-laags 170m-850vel 12 rollen
neer het tijd is om te vullen.
120280
Afmetingen 432x256x146mm.

•
•
•

Tork T2 toiletpapierdispenser 8 9 2 0 7 0
mini wit
555000
Tork T2 toiletpapierdispenser 1391507
Voor drukbezochte locaties.
mini zwart 555008
De extra hoge capaciteit bespaart
Tork T2 vulling Universal
892055
onderhoudstijd en er is altijd papier
1-laags 240m-1200vel 12 rollen
beschikbaar.
110163
Slimme restrolfunctie zorgt ervoor dat Tork T2 vulling Premium
892051
de hoeveelheid afval tot een minimum 2-laags 170m-850vel 12 rollen
110253
beperkt blijft.
Tork T2 vulling Premium
892145
Doorzichtig venster geeft aan wan3-laags 120m-600vel 12 rollen
neer het tijd is om te vullen.
110255
Met slot.
Tork T2 vulling Advanced
892167
2-laags 170m-850vel 12 rollen
Afmetingendispenser 345x275x120280
132mm.

Tork toiletpapierdispenser T2
Twin Jumbo
•

•
•
•
•

Tork T4 vulling Premium
892157
3-laags 250vel 8rollen 110316
wit
892054
Tork toiletpapierdispenser T4 Tork T4 vulling Premium
4-laags 153vel 42rollen 110405
wit
• Geschikt voor twee standaardrollen.
Tork T4 vulling Advanced
892165
• Afmetingen dispenser 16x29x15cm.
2-laags 400vel 30rollen 110771
Tork toiletpapierdispenser T4 8 9 2 0 6 8 wit
wit 557000
Tork T4 vulling Advanced
890323
Tork toiletpapierdispenser T4 1391545 2-laags 4rollen 488vel 120261
zwart 557008
wit
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• De Tork dispenser voor zeep en
handdesinfectie zijn geschikt voor alle
soorten sanitaire ruimten.
• Snel en gemakkelijk te vullen.
• Slimme dispenser voor vloeibare zeep.
• Dispenser doseert 1ml per keer.
• Afmetingen 112x291x114mm.

Tork toiletpapierdispenser
T2-Mini Jumbo

Tork toiletpapierdispenser
T2-Mini Roll
•
•
•
•
•
•
•

Roestvrij staal.
Rolrem voor verbruikscontrole.
Met onscherpe afscheurtanden.
Restrolfunctie incl. rode markering.
Zichtvenster aan beide kanten.
Hoge capaciteit, weinig onderhoud.
Afmetingen 355x254x133mm.

Tork T2 Design toiletpapierdis- 8 9 2 1 3 8
penser 460006 RVS
Tork T2 vulling Universal
892055
1-laags 240m-1200vel 12 rollen
110163
Tork T2 vulling Premium
892051
2-laags 170m-850vel 12 rollen
110253
Tork T2 vulling Premium
892145
3-laags 120m-600vel 12 rollen
110255

Tork toiletpapierdispenser T6
Twin Mid-size
• Biedt hoge efficiëntie doordat het
zes keer zoveel papier bevat als twee
traditionele rollen toiletpapier.
• Automatische rolwisseling.
• Compact en ruimtebesparend ontwerp.
• Bevat twee middelgrote rollen.
• Lege hulzen blijven in de dispenser.
• Afmetingen 184x344x140mm.

2xC

Tork luchtverfrisser A1
*
• Langdurige frisheid, tot 90 dagen
frisse lucht.
• Voorzien van LED vulindicator.
• Deze dispenser werkt op 2 stuks
batterijen type C (niet meegeleverd).
• Afmetingen dispenser 17x10x6cm.

Tork A1 Air dispenser Elevation 8 9 2 0 6 5
562000
Tork A1 vulling luchtverfrisser 8 9 0 3 2 0
Citrus
236050
Tork A1 vulling luchtverfrisser 8 9 0 3 2 1
Tropical Fruit 236051
Tork A1 vulling luchtverfrisser 8 9 0 3 2 2
Floral
236052

Tork S1 vloeibare
zeepdispenser wit 560000
Tork S1 vulling alcoholgel
400103
Tork S1 vulling zeep
mild geparfumeerd 420501
Tork S1 vulling zeep extra mild
ongeparfumeerd 420701
Tork S1 vulling zeep
zonder parfum 420810

892074
892160
892022
892019
892059

Tork zeepdispenser S1 met
armbeugel

Tork zeepdispensers S2

• Dispenser met elleboogbediening geschikt voor gebieden waar handhygiëne cruciaal is.
• Geschikt voor verschillende zeep- en
huidverzorgingsproducten van Tork.
• Zeep uitgave zonder de dispenser aan
te hoeven raken voor een uitstekende
hygiëne.
• Afmetingen 112x291x114mm.

• De Tork Mini Liquid Soap Dispenser
uit de Elevation-lijn past bij elk soort
sanitaire ruimte.
• Eenvoudig te gebruiken en biedt
uitstekende hygiëne.
• De reiniging en het vullen verlopen
moeiteloos en zijn gebruiksvriendelijk
waardoor u tijd bespaart.
• Afmetingen 112x206x114mm.

Tork S1 zeepdispenser met
armbeugel wit 560100
Tork S1 zeepdispenser met
armbeugel zwart 560108

1391506
1391509

Tork S2 vloeibare zeepdispen- 1391510
ser wit 561000
Tork S2 vloeibare zeepdispen- 1 3 9 1 5 1 1
ser zwart 561008
Tork S2 vulling mild geparfu- 1391486
meerd 475ml 420502
Tork S2 vulling toiletbrilreiniger 1399856
475ml 420302

Tork zeepdispenser S4

Tork toiletpapierdispenser T 8 9 2 0 6 0
Duo wit 557500
Tork T6 vulling Premium
892082
2-laags 90m 27rollen 127520
Tork T6 vulling Advanced
892057
2-laags 100m 27rollen 127530

• Deze Tork schuim zeepdispenser is
gemakkelijk in het gebruik en eenvoudig te bedienen.
• Door de hoge capaciteit is de
schuimzeep zeer geschikt voor
drukbezochte sanitaire ruimten.
• De schuim zeepdispenser doseert
0,4ml per keer.
• Extra grote capaciteit.
• Afmetingen 29x11x11cm.

Tork S4 zeepdispenser Design 8 9 2 1 4 0
schuimzeep RVS 460010
Tork S4 schuim zeepdispenser 8 9 2 0 2 4
Elevation 561500
Tork S4 vulling zeep milde
892023
foam 1000ml 520501
Tork S4 vulling zeep soft foam 8 9 2 1 4 4
1000ml 520901
zuiver schuim ongeparfumeerd 1402292
1000ml

Product niet gevonden? Bel ons voor informatie!
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ISO

9001
NORM

Tork afvalbak 50l B1

Katrin
vouwhanddoekdispenser Mini

• Tork Elevation-dispenserlijn.
• Door de moderne uitstraling past
de afvalbak in vrijwel elke sanitaire
ruimte.
• Tork Elevation.
• Volledig verborgen afvalzak.
• Eenvoudig in onderhoud.
• Aantrekkelijk ontwerp, past overal.
• Capaciteit 50liter.
• Afmetingen 63x39x29cm.

• Deze nieuw ontworpen en afsluitbare
Katrin dispensers voor vouwhanddoeken zijn beschikbaar in de afmetingen
Maxi en Mini voor toiletruimten met
een laag tot hoog verbruik.
• De passende Katrin producten zijn
vouwhanddoeken (OneStop en NonStop) die maximaal 210 mm breed zijn.
• Afmetingen dispenser 350x248x114mm.

ISO

9001
NORM

• Eenvoudig openen, eenvoudig
onderhoud.
• Antislip-pads aan de onderkant.
Tork tissue dispenser F1
• Rubber opening om verpakking te
• Tork Image Design dispenserlijn om uw verbergen.
sanitaire ruimten soepel te laten lopen • Afmetingen 67x256x136mm.
en uw imago scherp te houden.
tissue dispenser 460013 RVS 8 9 2 1 4 2
Tork Facial tissues Premium 8 9 2 0 1 8
• Roestvrij staal.
20x12cm 100 stuks 140220
• Strak en stijlvol.

Tork B1 afvalbak 50liter Design 8 9 2 1 4 1
466011 RVS
Tork B1 afvalbakdeksel Design 8 9 2 1 4 3
466016 zwart

Katrin 90182 dispenser
vouwhanddoekken mini wit
Katrin 92087 dispenser
-vouwhanddoekken mini zwart
Katrin 344020 3laags
20x34cm 21x90st
Katrin 345287 2laags
25.5x20cm 21x160st
Katrin 345355 2laags
20x34cm 21x110st

892632
892651
892587
892590
892584

Katrin
vouwhanddoekdispenser Maxi
• Geschikt voor vouwhanddoeken die
maximaal 240 mm breed zijn.
• Geschikt voor de types C-Fold,
Non Stop, One Stop én Zig-Zag vouw.
• Afmetingen dispenser
450x301x146mm.

ISO

ISO

9001

9001

NORM

Tork afvalbak B1

Tork tissues F1
• Tork Facial tissues is een dubbellaags
tissue product hygiënisch en zacht
voor de huid.
• De tissues worden geleverd in een
handzaam representatief doosje met
daarin 100 tissues.

• Het is gemakkelijk mee te nemen en
te gebruiken.
• Past in de dispenser voor
Facial Tissue (F1).
Tork Facial tissues Premium
20x12cm 100 stuks 140220

892018

• Tork afvalbakken van 50liter in twee
uitvoeringen.
• Door de moderne stijlvolle uitstraling
passen de dispensers in vrijwel elke
sanitaire ruimte.
• Volledig verborgen afvalzak.
• Eenvoudig in onderhoud.
• Aantrekkelijk ontwerp, past overal.
• Capaciteit 50liter.
• Optie voor een deksel bij de RVS
variant.

Tork B1 afvalbak 50liter Design 8 9 2 1 4 1
466011 RVS
Tork B1 afvalbakdeksel Design 8 9 2 1 4 3
466016 zwart

Tork afvalbak B50

NORM

Katrin centerfeeddispenser S

Katrin centerfeeddispenser M

• Katrin Inclusive kunststof poetsroldispenser Centerfeed S in ABS.
• Voor het afrollen van de handdoeken
in de dispenser.
• Centerfeed Handdoekrollen kunnen
worden gebruikt als handdoek in
openbare sanitaire ruimtes en voor
professionele poetsbeurten in diverse
industrieën alsook bij het bereiden van
voedsel.
• De voordelen van de handdoekrollen
berusten op hun veelzijdigheid en
het makkelijke gebruik van het
dispensersysteem.
• Een nieuwe rol is gemakkelijk in
dispenser te plaatsen.
• Veilig afscheursysteem.
• Afmetingen dispenser
344x186x174mm.

• Katrin Inclusive kunststof poetsroldispenser Centerfeed M in ABS.
• Voor het afrollen van de handdoeken
in de dispenser.
• Centerfeed Handdoekrollen kunnen
worden gebruikt als handdoek in
openbare sanitaire ruimtes en voor
professionele poetsbeurten in diverse
industrieën alsook bij het bereiden van
voedsel.
• De voordelen van de handdoekrollen
berusten op hun veelzijdigheid en
het makkelijke gebruik van het
dispensersysteem.
• Een nieuwe rol is gemakkelijk in
dispenser te plaatsen.
• Veilig afscheursysteem.
• Afmetingen dispenser
403x263x240mm.

Katrin 90106 dispenser
centerfeed S wit
Katrin 92100 dispenser
centerfeed S zwart
Katrin 433306 1laags
18cmx100m
Katrin 64427 Centerfeed S
1laags 20.5cmx100m

892634
892652
892592
1399832

ISO

ISO

9001

Tork keukenrol
• De extra absorberende keukenrol is
geschikt voor alledaagse poetstaken,
zoals het afnemen van oppervlakken,
en het schoonmaken van water en olie
of voedselresten.
• Zacht, sterk en absorberend papier,
Tork Keukenrol extra absor892163
berend 2laags 23cm 2 rollen
voor efficiënter drogen met minder
120269
verspilling.
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• Tork Image Design dispenserlijn om uw
sanitaire ruimten soepel te laten lopen
en uw imago scherp te houden.
• Roestvrij staal.
• Slank en aantrekkelijk voor een geweldige indruk.
• Verborgen afvalzak voor een frisse
indruk voor de gebruiker.
• Hoge capaciteit 50 liter
• Deksel optioneel leverbaar voor een
betere hygiënische ervaring.
• Flexibele montage – vrijstaand of aan
Tork B1 afvalbak 50liter Eleva- 3 9 3 0 2 2
de muur te bevestigen.
tion
563000
• Afmetingen 614x395x253mm.

Katrin 90168 dispenser
892631
vouwhanddoekken Maxi wit
Katrin 92063 dispenser
892650
vouwhanddoekken Maxi zwart
Katrin 26456 2laags 24x26cm 8 9 2 5 8 8
21x144st
Katrin 31535 2laags 24x33cm 8 9 2 5 8 2
18x125st
Katrin 344013 3laags
892586
24x34cm 21x90st
Katrin 345102 3laags
892585
24x34cm 21x90st
Katrin 345152 2laags
892583
24x34cm 21x110st
Katrin 345256 2laags
892589
23,5x25,5cm 21x144st
Katrin 45570 2laags 23x23cm 8 9 2 5 9 1
20x200st
Katrin 343275 C-Fold Classic 1399833
2laags 33x24cm 125st
Katrin 345379 Easy Flush Plus 1400591
one stop 2laags 20x25cm
144st

14001

NORM

NORM

Katrin 90120 dispenser
centerfeed M wit
Katrin 92124 dispenser
centerfeed M zwart
Katrin 481911 2laags
21cmx152m
Katrin 485049 1laags
21cmx300m
Katrin 74526 2laags
19cmx135m
Katrin 74540 1laags
19cmx259m

• Katrin blauwe, duidelijk herkenbare
handdoeken en poetsrollen.
• Voor gebruik in garages, werkplaatsen
en in de levensmiddelenindustrie.
• Sterk absorberend.
• Sterk in zowel natte als droge
toestand.
• Afmetingen per vel 38x38cm.
Katrin 464262 3laags
• Ø 29cm.
38cmx380m
• 1000 vel per rol.

892596

892594
892595
892593

NORM

• Katrin Systeem handdoekdispenser.
• Wanneer papier niet zichtbaar is, is er
een eenvoudig te gebruiken PUSH-balk
voor papierinvoer.
• Bijna volledig gebruikte rollen vallen
automatisch in de stomprolpositie
wanneer de rol een diameter van
ongeveer 7,5cm heeft.
• Afmetingen dispenser 403x335x216mm.

892648

892597

9001

Katrin poetsrollen Classic

892629

892653

ISO

Katrin rolhanddoekdispenser

Katrin 90045 dispenser
handdoekkenrol wit
Katrin 92025 dispenser
handdoekkenrol zwart
Katrin 460102 2laags
21cmx160m

892633

Product niet gevonden? Bel ons voor informatie!

892613
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ISO

9001

ISO

NORM

Katrin 90229 zeepdispenser
9001
1000ml wit
Katrin 92209 zeepdispenser
1000ml zwart
Katrin zeepdispenser 1000ml Katrin 47420 handzeep Arctic
Breeze 1000ml
Katrin 47444 handzeep Sunny
• Katrin Inclusive kunststof zeepdispen- Garden 1000ml
Katrin 88110 1000ml
ser voor 1 liter zeep in ABS.
• Dankzij het drukoppervlak is bediening neutraalzeep 6 ﬂessen
Katrin 47307 handzeep Foam
voor iedereen eenvoudig.
Arctic Breeze 1000ml
• Instructies in braille voor slechtzienKatrin 47321 handzeep Foam
den op het drukoppervlak.
Sunny Garden 1000ml
Katrin 3136 handzeep Foam
• Afmetingen dispenser
Pure Neutral 1000ml
291x100x130mm.
ISO

ISO

Katrin toiletpapierdispenser L

9001

NORM

NORM

Katrin
toiletpapierdispenser S
• Dispenser voor grote Gigant toiletrollen voor hoogfrequent gebruik.
• Katrin Gigant S-dispensers zijn geschikt voor Gigant-rollen in S-formaat.
• Afmetingen dispenser
245x239x151mm.

Katrin 90069 dispenser
toiletpapier Gigant S wit
Katrin 92148 dispenser
toiletpapier Gigant S zwart
Toiletpapier Katrin 2504
Jumbo S2 2laags

892636
892654
1400581

• Dispenser voor grote Gigant
toiletrollen voor hoogfrequent gebruik.
• Geen zoeken in de dispenseropening
naar het losse uiteinde van de
papierrol.
• Katrin Gigant L-dispensers zijn
geschikt voor Gigant-rollen in
L- en M-formaat.
• Afmetingen dispenser
356x342x149mm.

Katrin 90083 dispenser
toiletpapier Gigant L wit
Katrin 92162 dispenser
toiletpapier Gigant L zwart
Katrin 106252 Jumbo M2
2laags 6 rollen

892635
892655
892612

9001

892637
892657
897171
897172
892618
1386360
1386359
1386357

NORM

Kartrin
luchtverfrisserdispenser
• Katrin Luchtverfrisser Dispenser
van ABS kunststof.
• Werkt zonder drijfgassen.
• Kan aan de muur worden bevestigd.
• Geen beveiligingssleutel voor
eenvoudig bijvullen.
• Geen batterijen.
• Afmetingen 165x75x71mm.

Katrin 43040 luchtverfrisserdispenser wit
Katrin 42715 Arctic 6 stuks
Katrin 42722 Sunny Garden
6 stuks
Katrin 42777 Pure Neutral
6 stuks

892639
892624
892626
892625

ISO

9001

ISO

9001

NORM

Katrin toiletpapierdispenser
doprol
• Hoge capaciteit zorgt voor steeds
voldoende papier.
• Twee rollen, waarvan de tweede pas
naar beneden valt als de eerste geheel
is verbruikt.
• Dispenser kan worden opgevuld wanneer de eerste rol wordt gebruikt.
• 1.360 tot 1.600 vellen.
• Afmetingen 313x154x174mm.

70

ISO

250

Katrin doprol 104582 dispenser toiletpapier wit
Katrin doprol 104605 dispenser toiletpapier zwart
Katrin doprol 103424 2laags
36 rollen
Katrin doprol 156005 2laags
36 rollen

9001
NORM

ISO
14001
NORM

892630
892649
892602
892601

Katrin toiletpapier
traditioneel
• Zacht tissue toiletpapier van Katrin.
• Huidvriendelijk en aangenaam.

Katrin 104872 Plus 250 3laags 8 9 2 6 0 8
48rollen
Katrin 105003 Plus 300
892603
2laags 20rollen
Katrin 11711 Plus 250 3laags 8 9 2 6 0 9
72rollen
Katrin 13241 Plus 150 4laags 8 9 2 6 0 5
48rollen
Katrin 14293 Classic 400
892610
2laags 48rollen
Katrin 169505 Basic 2laags 8 9 2 6 0 7
64rollen
Katrin 77152 Classic 200
892606
2laags 48rollen

ISO

Katrin zeepdispenser
1000ml metaal

• Betrouwbaar en hygiënisch.
• Eenvoudig te installeren, laden en
onderhouden.
• Afsluitbaar.
• Afmetingen 100x275x124mm.

• Katrin metalen zeepdispenser.
• Slimme functionele robuuste zeepdispenser voor schuimzeep.
• Geschikt voor cartridges van 1000ml.
• Geborsteld staal (wit).
• Patroon en pomp vormen een gesloten
eenheid, waardoor lekkage en verstoppingen in de pomp worden vermeden.

Katrin 47420 handzeep
Arctic Breeze 1000ml
Katrin 47444 handzeep S
unny Garden 1000ml
Katrin 88110 1000ml
neutraalzeep 6 ﬂessen
Katrin 47307 handzeep Foam
Arctic Breeze 1000ml
Katrin 47321 handzeep Foam
Sunny Garden 1000ml

NORM

14001
NORM

897171
897172
892618
1386360
1386359

ISO

9001
NORM

ISO
14001
NORM

Katrin
vouwhanddoekdispenser
metaal
•
•
•
•
•

Katrin metalen handdoekdispenser M.
Elegante dispenser voor handdoeken.
Houdt 2-3 vouwen vast.
Geborsteld staal (wit).
Robuust en betrouwbaar.

• Inspectievenster geeft aan wanneer
het tijd is om het papier opnieuw te
vullen.
• Eenvoudig te laden.
• Eenvoudig te installeren, laden en
enderhouden.
• afsluitbaar.
• Afmetingen 275x330x132mm.
Katrin 344013 3laags
24x34cm 21x90st
Katrin 345102 3laags
24x34cm 21x90st
Katrin 345256 2laags
23,5x25,5cm 21x144st

Product niet gevonden? Bel ons voor informatie!

892586
892585
892589
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> SATINO DISPENSERS

ISO

9001
NORM

ISO
14001
NORM

Katrin keukenrollen
• Classieke keukenrol van Katrin.
• De keukenrollen zijn goedgekeurd voor
gebruik met voedingsmiddelen.
• 2-laags papier.
• Afmetingen per vel 225x230mm.
• Ø 116mm.
• afmetingen rol 225mmx11,5 meter.
• Pak à 4 keukenrollen.
Katrin 231608 pak à 4 rollen

892599

BlackSatino
handdoekdispenser PT30
• Handdoekdispenser voor zigzag
gevouwen handdoeken.
• Duurzaam en volledig CO2-neutraal
geproduceerd met een modern, stijlvol
en compact design.
ISO
14001
NORM

• Economisch in gebruik en eenvoudig
schoon te houden.
• Met Satino Black dispensers en
bijbehorende Satino Black vullingen
maakt u van uw toiletruimte de
duurzaamste ter wereld.
• Afmetingen 280x140x440mm.
BlackSatino handdoekdispenser
handdoek zigzag 2-laags
25x23cm 3200 stuks

890173
890171

BlackSatino
poetsroldispenser Midi CF40
• Poetsroldispenser voor rollen van
300m.
• De bijbehorende Satino Black
poetsrolvullingen worden CO2-neutraal
geproduceerd en zijn Cradle to Cradle
gecertiﬁceerd.

• Daarmee draagt u bij aan het meest
duurzame concept ter wereld.
• Afmetingen 390x260x240mm.
dispenser BlackSatino midi
voor poetsrollen
poetsrol midi 300m 6 stuks

890179
897157

ISO

9001
NORM

Katrin Facial Tisseus
• De Katrin Inclusive tissuedispenser
heeft een strak en modern design
waardoor deze mooi staat in iedere
ruimte.
• Eenvoudig bij te vullen.
• Afmetingen 70×270×130mm.
Katrin 11797 doos à 100 stuks. 8 9 2 6 1 5

Katrin 91899 25liter wit
2 stuks
Katrin 92261 25liter zwart
• Voorzie uw vrouwelijk personeel en uw Katrin 91912 50liter wit
2 stuks
bezoekers van een veilige en eenvouKatrin 92285 50liter zwart
dig te gebruiken sanitaire oplossing
Katrin 91851 8liter
met deze afvalbak van Katrin.
dameshygiene wit
Katrin 92223 8liter
• Ondersteun een hygiënischere en
dameshygiene zwart
gezondere omgeving.

Katrin afvalbakken
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892642
892661
892643
892662
892644
892663

BlackSatino
toiletpapierdispenser CT10
• Toiletpapierdispenser voor losse rollen.
• Duurzaam en volledig CO2-neutraal
geproduceerd met een modern, stijlvol
en compact design.
• Afmetingen 155x162x426mm.

BlackSatino toiletpapier890174
dispenser
toiletpapier pak à 4 rol 2-laags 8 9 0 1 7 2
400vel

• Hoge capaciteit en lage bijvulfrequentie.
BlackSatino
• Met Satino Black dispensers en
bijbehorende Satino Black vullingen
systeemdispenser ST10
maakt u van uw toiletruimte de
• Toiletpapierdispenser voor systeemrol- duurzaamste ter wereld.
• Afmetingen 155x162x426mm.
len.
• Duurzaam en volledig CO2-neutraal
BlackSatino systeemdispenser 8 9 7 1 4 9
897156
geproduceerd met een modern, stijlvol toiletpapier pak à 24 rol
2-laags 100m
en compact design.

Product niet gevonden? Bel ons voor informatie!
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ISO

9001
NORM

ISO
50001

ISO
14001

NORM

NORM

Satino handdoekrollen PT1
BlackSatino
toiletbrilreinigerdispenser
SC10
• Duurzame dispenser die volledig
CO2-neutraal geproduceerd is.
• Hygiënisch in gebruik door
cartridgesysteem.
• Werkt vrij van elektronica en
batterijen.
• Afmetingen 100x120x290mm.

BlackSatino luchtverfrisser
dispenser AR30

BlackSatino toiletbrilreiniger 8 9 7 1 5 0
dispenser
toiletbrilreiniger vulling Qlash 8 9 7 1 6 6
6 zakken

• Duurzame dispenser die volledig
CO2-neutraal geproduceerd is met een
modern, stijlvol en compact design.
• Werkt vrij van elektronica en
batterijen.
• Afmetingen 100x120x290mm.

BlackSatino luchtverfrisser
897151
dispenser
luchtverfrisser vulling 6 potten8 9 7 1 4 5
luchtverfrisser vulling Qlash 8 9 7 1 6 7
6 potten

• PT1 handdoekroldispenser Midi.
• Satino rolhanddoekdispenser.
• Zelfs in kleine washrooms vindt de
Satino handdoekdispenser interfold
een geschikt plekje. Met zijn mooi
vormgegeven tijdloos design past hij
overal.
• Geschikt voor handdoekrollen van
150m.
• Stivige witte ABS kunststof.
• Afmetingen 380x570x205mm.

dispenser 331520 autocut
1386034
midi wit
Comfort 2-laags 150m 6rollen 1386045

ISO

• Duurzame dispenser die volledig
CO2-neutraal geproduceerd is met een
modern, stijlvol en compact design.
• Hygiënisch in gebruik met een handig
cartridgesysteem.
• Het assortiment aan zepen (handzeep,
foamzeep of alcoholgel) biedt een
grote variëteit voor handhygiëne.
• Afmetingen 100x120x290mm.

NORM

ISO
14001
NORM

Satino vouwhanddoeken PT3

BlackSatino zeepdispenser
foamzeep vulling Qlash
6 zakken
handzeep vulling alcoholgel
6 zakken

890175
897159
897155

1
JAAR

BlackSatino afvalbakken
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50001

NORM

GARANTIE

• Ons advies voor alle toiletruimtes:
de afsluitbare box (Bijvoorbeeld, voor
dames- en herenhygiëne artikelen).

ISO

9001

BlackSatino zeepdispenser
SF30

hygiene box 8 liter zwart
23 liter zwart

1386031
1386042

• PT3 handdoekdispenser Small.
• Satino vouwhanddoekdispenser.
Het multitalent dat u in veel toiletruimtes tegenkomt.
• Geschikt voor Z,W,V én C-vouw
handdoekjes.
dispenser 331020 V-vouw wit 1386036
Comfort V-Vouw 25x23cm
1000054
• Stivige witte ABS kunststof.
2-laags 3200st
• Afmetingen 327x283x151mm.

BlackSatino dispenser
supplies
• Vul uw Satino Black dispensers met
bijbehorend producten.
• De uitstraling van uw toiletruimte
wordt versterkt door het design, strak
en modern, gecombineerd met een
verrassende geurbeleving.
• Bovendien kiest u voor het meest
milieuvriendelijke toilethygiëneconcept
ter wereld wat een uitzonderlijke
afstraling heeft op uw bedrijf!
• Satino Black is het eerste hygiënepapier ter wereld dat de keurmerken
Cradle-to-Cradle, FSC recycled,
Europees Ecolabel mag dragen en
bovendien CO2-neutraal geproduceerd
wordt.
handdoek zigzag 2-laags
890171
25x23cm 3200 stuks
poetsrol midi 300m 6 stuks 8 9 7 1 5 7
toiletpapier pak à 4 rol 2-laags 8 9 0 1 7 2
400vel
toiletpapier pak à 24 rol
897156
2-laags 100m
toiletbrilreiniger vulling Qlash 8 9 7 1 6 6
6 zakken
luchtverfrisser vulling 6 potten8 9 7 1 4 5
luchtverfrisser vulling Qlash 8 9 7 1 6 7
6 potten
foamzeep vulling Qlash
897159
6 zakken
handzeep vulling alcoholgel
897155
6 zakken

ISO
14001
NORM

ISO
50001
NORM

ISO

9001
NORM

Satino vouwhanddoeken PT2
• PT2 handdoekdispenser Small.
• Satino vouwhanddoekdispenser.
• Zelfs in kleine washrooms vindt de
Satino handdoekdispenser interfold
een geschikt plekje. Met zijn mooi
vormgegeven tijdloos design past hij
overal.
• Geschikt voor Z én W-vouw
handdoekjes.
• Stivige witte ABS kunststof.
• Afmetingen 327x283x111mm.

GARANTIE

1
JAAR

dispenser 331030 Z/W-vouw
wit
Prestige W-vouw 21x32cm
2-laags 3000st
Comfort Z-vouw 21x24cm
2-laags 3750st

1386029
1386035
1386046

ISO
50001
NORM

ISO
14001
NORM

ISO

9001
NORM

Satino poetsrollen CF1

• 1-laags.
• Rollengte van 120-300m.
• Rolbreedte 19,5cm.

• Geperforeerde poetspapier voor algemeen gebruik.
• Voorzien van FSC én EU Ecolabel.
• Wit gerecycled papier.

centrefeed mini 1-laags 120m 1386037
12rollen
centrefeed midi 1-laags 275m 1386041
6rollen

Product niet gevonden? Bel ons voor informatie!
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Konix oppervlakte spray
• Konix AF 1000ML Floor and Surface
Cleaning Spray.
• De Konix AF producten zijn onverdunt
te gebruiken op alle alcoholbestendige
oppervlakten.
• Ze hebben een effectieve werking
en zijn snel drogend.
• Ze bevatten ca. 50% Ethyl Alcohol
en 10% Propan-2-ol.voor een gevoelige
huid.
GARANTIE

1
JAAR
GARANTIE

150

ISO
50001
NORM

• Waterloos gebruik op alcoholbasis.
• Spray van een afstand (ca.30 cm)
zodat alle oppervlakten bedekt zijn.
• Na aanbrengen even laten inwerken
voor optimaal effect.
• Met schone en droge doek
nabehandelen.
• CTGB goedgekeurd.
spray 1000ml 60% alcohol

1400551

ISO

9001
NORM

ISO

1

14001

JAAR

Satino toiletpapier JT1 XL

NORM

Satino toiletpapier MT1
• Satino toiletpapier van comfort kwaliteit.
• Voorzien van FSC én EU Ecolabel.
• Hoogwit gerecycled papier.
• In 2, 3 én 4-laags uitvoeringen.
• Rollen van 150-400200vel.

toiletpapier Prestige 4-laags
150vel wit 8rollen
toiletpapier Prestige 3-laags
250vel wit 8rollen
toiletpapier Satino Comfort
2-laags 400vel wit 8rollen
Comfort 2-laags 200vel wit
4rollen

1386038
1386032
1386044
1000053

• JT1 Jumborollen toiletpapier.
• Kwaliteitsproducten van 100%
recycling-papier.
• Superzacht, sterk absorberend en
helder wit.
• Satino stelt normen op het gebied
van duurzaamheid.
• Voorzien van EU Ecolabel.

•
•
•
•
•
•

2-laags wit papier.
Afmetingen per vel 9,2x25cm.
720 vel per rol.
Roldiameter 18cm.
Rollengte 180m.
Pak à 12 rollen.

Comfort Mini 2-laags 180m
12rollen

1386043

Konix reinigingsdoeken
• Konix Hygienic Wet Cleaning Wipes,
pot 100pcs.
• De Konix Hygienic doekjes zijn
verkrijgbaar in diverse varianten voor
het reinigen van hand, huid
en oppervlakten.
• De doekjes bevatten Ethyl alcohol
en Propan-2-ol voor een effectieve
werking.

•
•
•
•
•

Waterloos gebruik op alcoholbasis.
Geschikt voor dagelijks gebruik.
Laat geen sporen en vlekken achter.
Aangename geur.
Trek 1-2 doekjes eruit voor optimaal
gebruik.
• CTGB goedgekeurd.
dispenser à 100 stuks

1400545

dispenser à 100 stuks

1400547

Konix handdoeken

ISO
50001
NORM

ISO
14001
NORM

ISO

9001
NORM

Satino toiletpapier JT3
• JT3 Satino toiletpapier doproldispenser.
• Tweemaal clever en gewoon geniaal!
Zo presenteert de nieuwe Satino
systeemroldispenser voor twee
rollen zich.

76

• Kinderlijk eenvoudig te hanteren,
snel te vullen.
• Binnenin is plaats voor twee rollen
met een rollengte tot wel 150 meter.
• Wanneer de eerste rol op is, volgt de
tweede.
• Afdmetingen 160x172x405mm.

Satino luchtverfrisser
dispenser

dispenser voor doprollen wit 1386040
Comfort 2-laags 100m doprol- 1386039
len 24rollen

• De satino-luchtverfrissers voor feelgood ervaringen in ruimtes tot 30m3.

• Zonder batterij- of stroomverbruik.
• Gewoon aanbrengen of vastlijmen,
geopende geurgel-vulling plaatsen
en je prettig voelen!
wit

1399474

• Konix Hygienic Hand &amp; Skin
Cleaning Wipes, pot 100 pcs.
• De Konix Hygienic doekjes zijn
verkrijgbaar in diverse varianten voor
het reinigen van hand, huid
en oppervlakten.
• De doekjes bevatten Ethyl alcohol
en Propan-2-ol voor een effectieve
werking.
• Waterloos gebruik op alcoholbasis.
• Geschikt voor dagelijks gebruik.
• Laat geen sporen en vlekken achter.
• Aangename geur.
• Trek 1-2 doekjes eruit voor optimaal
gebruik.
• CTGB goedgekeurd.

Product niet gevonden? Bel ons voor informatie!
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Europroducts gevouwen
handdoekdispensers

Europroducts
toiletpapierdispensers
• Euro Quartz duo toiletrolhouder.
• Dispenser welke laagdrempelig in
iedere sanitaire ruimte ingezet kan
worden.
• Door de tweede rol is er altijd een
reserverol voorradig.
• De tweede rol is alleen te gebruiken
als de eerste rol is verbruikt.
• Geschikt voor 2 rollen toiletpapier met
koker, maximale ø van 15cm.

• Ook geschikt voor traditionele toiletrollen.
• Veel capaciteit met compact toiletpapier rollen.
• Non-stop systeem.
• Afmetingen 218x330x145mm.
dispenser Euro Quartz
toiletrolhouder duo wit
Quartz toiletrolhouder
duo zwart
Quartz toiletrolhouder
duo zilver

1387027
1387008
1386992

• Euro vouwhanddoekdispenser.
• Gebruiksvriendelijke elegante
vouwhanddoekdispenser die zich
onderscheid in compactheid.
• Ruimtebesparende dispenser. Is zowel
te gebruiken met C-fold als Multifold
vouwhanddoekjes.
• Vel-voor-vel dosering bij Multifold
systeem.
• Alleen contact met de handdoek welke
gebruikt wordt bij Multifold.
• Hygiënisch.
• Eenvoudig bij te vullen.
• Universele sleutel, afsluitbaar aan
twee zijden.

Quartz vouwhanddoeken
C-vouw wit
Quartz vouwhanddoeken
C-vouw zwart
Quartz vouwhanddoeken
C-vouw zilver
Pearl vouwhanddoeken
Z-vouw wit
Pearl vouwhanddoeken
Z-vouw zwart
tafelmodel multifold
handdoeken zwart
tafelmodel multifold
handdoeken wit

1386998
1386997
1386993
1387028
1386999
1399863
1399864

Europroducts
handoekroldispensers

• De handdoekautomaat heeft een
dubbele afsluitmogelijkheid, door
middel van een drukknop en/of een
universele sleutel.
• Geluidsarm mechanisme.
• Veel papiervolume.

• Euro handdoekroldispensers in een
Maxi én een Mini uitvoering.
• De Autocut Mini Matic XL is de beste
aanpak om uw handen op een
hygiënische manier te drogen.
• Door de voorraad indicator kunt u in
één oogopslag zien hoeveel papier er
voorradig is.

Quartz handdoekrol mini matic 1387022
wit
Quartz handdoekrol mini matic 1387030
zwart
Quartz handdoekrol mini matic 1386994
zilv
dispenser Pearl handdoekrol 1387016
wit
dispenser Pearl handdoekrol 1386989
zwart

GARANTIE

1
JAAR

• Hoog absorptievermogen en absorptiesnelheid.
• Zeer zacht en pluisarm.
• Rolbreedte 20cm.
• De Mini rollen zijn van goede kwaliteit, • Roldiameter 13cm.
hierdoor geschikt voor diverse toepas- • Pak van 12 rollen.
mini 2L 20cmx60m 12 rol
1386851
singen.
mini 1L 20cmx120m 12 rol
1386872
• Hoog grams gewicht.

Europroducts
Mini poetsrollen

GARANTIE

1
JAAR
GARANTIE

Europroducts gevouwen
handdoeken

250

Europroducts toiletpapier
traditioneel
• Het Euro toiletpapier geeft een zeer
zacht en comfortabel gevoel.
• Dit toiletpapier is uitermate geschikt
voor kantoren die hun klanten het
gevoel van “thuis” willen geven.
• Hoge absorptiecapaciteit.
• Snel oplosbaar in koud water.

78

Toiletpapier 3-laags
250vel 56 rol
Toiletpapier 2-laags
400vel 40rol
2-laags 400vel 40rol
2-laags 200vel 48rol

1386879
1386845
1386876
1386865

• Gevouwen handdoekjes van papier.
• Geschikt voor diverse segmenten
zoals ziekenhuizen, openbare locaties
en kantoorgebouwen waar sprake is
van een middelgroot aantal bezoekers
per dag.
• Vel-voor-vel uitgifte is hygiënisch en
efficiënt.
• Direct gebruiksklaar.
• Hoge absorptiecapaciteit.

1

GARANTIE

JAAR

1
JAAR

Europroducts handdoekrollen
Z-vouw 2L 25x23cm 3800st
M-vouw 2L 24x21cm 3750st
M-vouw 2L 32x21cm 3000st
Z-vouw 2L 24x21cm 3200st
C-vouw 2-laags
31x25cm 2432st
Z-vouw 1-laags
25x23cm 5000st

1386853
1386869
1386862
1386858
1386852
1400592

• De Euro handdoekrollen zijn er in een
Maxi én een Mini uitvoering.
• De handdoekrol is compact, 100%
hygiënisch en zeer gebruiksvriendelijk.
• Geschikt voor diverse locaties zoals
pantry’s, kleine sanitaire ruimten maar
ook locaties waar sprake is van een
hoog aantal bezoekers per dag.

• Vel-voor-vel uitgifte.
• Hoog absorptievermogen.
• Functioneert in een geluidsarm
systeem.
• Voorzien van Europees ECO-keurmerk.
mini 2L 18cmx165m 6 rol
mini 2L 18cmx165m blauw
6 rol
mini 2L 18cmx130m 6 rol
maxi 2L 21cmx150m 6 rol
maxi 2L 21cmx150m 6 rol

1386878
1386841
1386849
1386848
1386882

Europroducts
Midi poetsrollen
•
•

•

•

• Hoog absorptievermogen en absorptiesnelheid.
• Zeer zacht en pluisarm.
Midi poetsrol van cellulose papier.
De midi rollen zijn van goede kwaliteit, • Rolbreedte 20cm.
• Roldiameter 19cm.
hierdoor geschikt voor diverse
• Pak van 6 rollen.
toepassingen.
Tevens beschikken de rollen over een midi 2L 20cmx160m 6 rol
1386875
trekhuls, wat betekent dat het papier midi 1L 20cmx280m 6 rol
1386881
midi 1L 20cmx300m recycled 1386859
ook van binnenuit te gebruiken is.
6 rol
Extra hoog grams gewicht.

Product niet gevonden? Bel ons voor informatie!
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Europroducts Industrie
poetspapier

Europroducts zeepdispensers
1000ml

• De industrierollen zijn van goede
kwaliteit en hierdoor geschikt voor
diverse toepassingen.
• Extra hoog grams gewicht.
• Hoog absorptievermogen en hoge
absorptiesnelheid.
• Zeer zacht en pluisarm.
• Geschikt voor muur- en
vloerstandaard.

• Euro Quartz foamzeepdispenser voor
1000ml.
• Deze elegante zeepdispenser
genereert door het eenvoudige
drukknopsysteem gedoseerd zeep.
• Door het indicatievenster van de
dispenser is de vullingsgraad van de
ﬂacon eenvoudig zichtbaar.
• Afmetingen 280x125x115mm.

dispenser Euro vloerstandaard 1387000
industrierollen
dispenser Euro muurstandaard 1386983
industrierollen
2-laags 24cmx380m 2rol
1386952

Cleaninq dispenser
Quartz foamzeep 1000ml wit 1387002
Quartz foamzeep 1000ml
1387017
zwart
Quartz foamzeep 1000ml zilver1387018
wit
1400572

•
•
•
•
•

Kunststof.
Wit.
Universeelnavulbaar.
Voor wandmontage.
Met slot en sleutel.

Luchtverfrisser wit
toiletpapier Mini Jumbo
toiletpapier Dou wit
handzeep wit met
armbediening
toiletpapier Maxi Jumbo
vouwhanddoek Midi Wit
poetsrol Centerfeed Midi Wit
poetrsol mini wit
handzeep wit 1.000ml
Toiletbrilreiniger wit 400ml

1401007
1401011
1401014
1401019
1401020
1401021
1401025
1401026
1401027
1401039

GARANTIE

1
JAAR

Europroducts handzeep
1000ml
GARANTIE

1
JAAR

Europroducts Keukenrollen
Standaard Blanco Keukenrol.
• 2-laags papiew.
• 50vel van 22x23cm.
• 16pak à2rol is 32rollen.

2-laags 50vel 32rollen

1386887

• Licht geparfumeerde handzeep voor
dagelijks gebruik in sanitaire ruimtes
van bijvoorbeeld scholen, kantoren en
horeca-gelegenheden.
• Licht geparfumeerd.
• Uniek eigen gesloten doseersysteem.
• Zeer zuinig in gebruik doordat het een
foam zeep is.
foam soap lotion 6 stuks
• Vult de hand direct met voldoende
hygienische foam 6 stuks
zeep om de handen te wassen.

Cleaninq handdoeken
1386855
1386883

Cleaninq
vulling voor dispenser
• Cartridge voor dispenser Cleaninq.

Handzeep 1.000 liter
Foam 400ml

1401022
1401040

• Diverse Handdoekjes.
• Cellulose.
• Voorzien van FSC-keurmerk.

I-vouw 2laags 22x32cm
3200stuks
Z-vouw 1laags 23x25cm
5000stuks
Z-vouw 2laags 21x25cm
3200stuks
multi-vouw 2laags 20,5x24cm
3060stuks

1401008
1401010
1401017
1401018

GARANTIE

1
JAAR

GARANTIE

1

Europroducts zeepdispensers
RVS navulbaar

JAAR

• De moderne en compacte
verpakking zorgt voor een optimaal
gebruiksgemak.
• Euro facial tissues.
• 2-laags cellulose papier.
• De 100% cellulose facial tissues staan
• Afmeting 21x21cm.
garant voor een zacht en comfortabel
• 40 Doos à 100 stuks.
gebruik en bieden een optimale
2-laags 100 stuks
1386857
vochtopname.

Europroducts Tissues
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• Zeepdispenser van RVS.
• Gebruiksvriendelijke 1.000ml navulbare
zeepdispenser voor algemeen gebruik.
• Betaalbare functionele zeepdispenser
uit de Euro RVS dispenserlijn welke
design, luxe en efficiëntie combineert.
handzeep hygienisch 5liter
• Hygiënisch.
handzeep deluxe 5liter
• Eenvoudig bij te vullen.

Cleaninq luchtverfrisser

Cleaninq poetsrol
1388533
1388536

• Diverse poetsrollen
• Cellulose.
• Voorzien van FSC-keurmerk.

Midi 1laags 20cmx300m
24cmx300m blauw 2l
26,5cmx380m wit 2l

1401006
1401013
1401023

• Gel.
• Navulling voor Cleaninq luchtverfrisser Blue Note gel
Grapefruit gel
1401007.

Product niet gevonden? Bel ons voor informatie!

1401009
1401016
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Cleaninq keukenrol
•
•
•
•

Keukenrol papier.
Cellulose.
2-laags.
Voorzien van FSC-keurmerk.

wit 2-laags 32 rol

1401015

Cleaninq papieren
handdoeken
• Als u aan hygiëne denkt voor uw
sanitaire voorzieningen, dan denkt
u aan handige vouwhanddoekjes die
op elk moment inzetbaar zijn om de
ergste rotzooi op te ruimen.
• Vouwhanddoekjes met een goed
absorptievermogen en makkelijk
inzetbaar.
• In dit geval handoekjes in C óf Z-vouw.

Cleaninq poetsrollen
C-vouw 1laags H3 25x31cm
4608st.
Z-vouw 1laags H3 23x22cm
5000st.
Z-vouw 2laags H3 23x22cm
3750st.
Z-vouw 2laags H2 23x20cm
4740st.

892171
892172
892173
892174

• Witte standaard poetsrollen.
• Uitermate geschikt voor keukens of
voor ander vuil werk zoals bijvoorbeeld
het schoonmaken van zwaar vuil en
vetten.
• Ons poetspapier is zeer sterk absorberend.

• Een goede hygiëne is belangrijk voor
uw gasten en ook voor de uitstraling
van uw onderneming.
• Hier gaat het om standaard MiDi
poetsrollen van Ø19cm en MiNi rollen
van Ø 13,5cm.
mini 1L 21xØ13,5cmx120m
11rollen
midi 1L 18xØ19cmx270m 6
rollen
midi 1L 21,5xØ19cmx275m 6
rollen

892175

mini Jumbo 2laags 170m 12
rollen
maxi Jumbo 2laags 380m 6
rollen

892180

892177
892176

Cleaninq tissue
•
•
•
•
•
•

Facial tissue.
Cellulose.
2-laags.
Afmetingen 20 x 21 cm.
36 x 100 stuks in doos.
Voorzien van FSC-keurmerk.

2laags 100stuks

1401012

Cleaninq toiletpapier
jumborollen

Cleaninq toiletpapier

Cleaninq toiletborstel
•
•
•
•

Toiletborstelhouder.
Kunststof.
Wit.
Inclusief borstel (ook los verkijgbaar).
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wit Toiletborstel
wit Toiletborstel houder
(inclusief borstel)

1401024
1401028

• U heeft altijd toiletpapier nodig dus
waarom zou u niet uw geld besparen
met dit Budget toiletpapier.
• Elk pakket bevat rollen met zacht en
zeer absorberend 2-laags gerecycled
papier.
• Elke rol heeft een afmeting van 96mm
2laags 200vel 48rollen
en bevat maar liefst 200 óf 400
2laags 400vel 40rollen
vellen.

892178
892179

• Jumborollen toiletpapier.
• U heeft altijd toiletpapier nodig dus
waarom zou u niet uw geld besparen
met dit Budget toiletpapier.
• Elk pakket bevat 6 of 12 rollen met
zacht en zeer absorberend 2-laags
gerecycled papier.
• Elke rol heeft een breedte van 91mm.

Product niet gevonden? Bel ons voor informatie!

892181
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Sanitair schoonmaken
met rood
Gebruik voor het schoonmaken van sanitair de kleur rood. Rood is
een opvallende kleur en dat is in dit geval erg handig. Het voorkomt
namelijk dat je per ongeluk je werkplek met hetzelfde doekje
schoonmaakt als waar de toilet mee gepoetst is. En zo voorkom je
dat bacteriën van het toilet op je bureau terechtkomen. Ga je aan
de slag met het schoonmaken van het sanitair? Gebruik dan rode
doekjes, een toiletborstel en een goede sanitairreiniger. Vul daarbij

Schoonmaken
met
KLEUR

De werkplek reinigen met blauw
Blauw wordt gebruikt voor het reinigen
van glas en interieur. Denk hierbij aan
werkplekken, meubilair, ramen en kozijnen.
Gebruik je doekjes die je ook al voor de
keuken hebt gebruikt? Dan kan dat
kruisbesmetting veroorzaken en daar
kun je erg ziek van worden. Gebruik dus
alleen je blauwe schoonmaakmiddelen
en ga zo voor een frisse werkplek.

een rode emmer met water en de schoonmaak kan beginnen.

Sponz

89161

6

Glorix

Uit onderzoek blijkt dat het
gemiddelde bureau honderd
keer smeriger is dan de keukentafel en zelfs vierhonderd
keer smeriger dan de toiletbril.
Er leven maar liefst tien miljoen
bacteriën

l
origina

op je bureau! Daarom is het
belangrijk dat je je werkplek
goed schoonhoudt. Met dit
schoonmaakplan op kleur
wordt jouw werkruimte weer
spik en span.

Glassex

890442

en bla

uw

reinige

r

9

89000

Toiletborstel

1388540

uw

ldoek bla

Microveze
891607

De keuken poetsen met geel

De vloer boenen met groen

Voedsel bevat bacteriën die zich kunnen verspreiden. Daarom is hygiëne in

Ook de vloer mag niet vergeten worden. Het dagelijks schoonmaken

de keuken extra belangrijk. Voor deze ruimte gebruik je het liefst gele doekjes,

van de vloer is cruciaal, omdat dit leidt tot vermindering van gezond-

sponzen en een keukenreiniger. Wist je dat de kleur geel zorgt voor focus

heidsklachten. Kies voor de reiniging van je vloer voor de groene

en doelgerichtheid stimuleert? Handig bij de grondige reiniging van je

artikelen in ons assortiment, zoals een vloerreiniger of reinigerspray

keukenkastjes!

en laat je vloer weer glanzen.

Sponzen

geel

891618

Greenspeed m

891449

sional
Cif Profes
tvetter
keukenon
891658
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> SCHOONMAAKARTIKELEN DOEKEN

Marigold
huishoudhandschoen Classic
• Beschermt uw handen bij alle lichte
huishoudelijke werkzaamheden zoals
afwassen en schoonmaken.
• Goede grip door het geruwde proﬁel.
• Sterke rolrand voorkomst inscheuren.
• Hoog draagcomfort door de
transpiratieremmende katoenvlokvoering en de goede pasvorm.
• Classic model in rood.

small
medium
large

890885
890886
890887

Swiffer

• Vangt haar en stof waar het zich ook
verbergt.

• Met Swiffer wordt afstoffen
kinderspel!
• Hij neemt al het stof op en houdt het
vast, zodat het niet meteen weer
neerdwarrelt op net gereinigde oppervlakken.

starterkit met 8 droge doekjes 8 9 0 6 1 3
navuldoos met 60 droge
890429
doekjes
starterkit XXL met 8 droge
890431
doekjes
navuldoos XXL met 16 droge 8 9 1 6 3 1
doekjes

Swiffer Duster
• Stof is helaas iets wat altijd terug
zal komen.
• Met de Swiffer Duster kunt u 3 keer
meer stof opvangen en vasthouden
dan met een stofdoek.

• De Swiffer Duster neemt stof op
en houdt het vast met duizenden
ﬂexibele, donzige vezels.
starterset met 5 dusters
navuldoos met 20 stuks

891670
890433

Marigold
huishoudhandschoen Hobby
• Beschermt uw handen bij allerlei
klussen in huis.
• De handschoenen hebben een
goede grip door het ruitproﬁel, de
sterke rolrand voorkomt inscheuren
en afrollen.
• Verkrijgbaar in zwart.

Quantore microvezeldoek
medium
large
extra large

890891
890892
890893

• Verwijderd effectief vingerafdrukken
en andere vlekken.
• Machinewasbaar op 30 graden.
• Afmeting 29,9 x 27,6 cm.

• Microvezeldoek geschikt het
schoonmaken van uw tablet, telefoon,
30x30cm blauw
computerschermen, etc.

1000362

Marigold
huishoudhandschoen Plus
• Beschermt uw handen bij alle
zwaardere huishoudelijke werkzaamheden.
• De speciale extra toplaag biedt een
betere bestendigheid tegen oliën,
vetten en schoonmaakmiddelen en
verlengt daarmee de levensduur.
• Hoog draagcomfort door de
transpiratieremmende katoenvlokvorming en de goede pasvorm.
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Greenspeed
microvezeldoeken
• Kwalitatieve microvezeldoek voor
duurzame reiniging van vrijwel alle
oppervlakken.

• Extreem hoog reinigend en
absorberend vermogen.
• Solide randafwerking waardoor de
microvezeldoek niet krimpt.
• Afmetingen 40x40cm.
Elements 40x40cm rood
Elements 40x40cm blauw

1400582
1400583

rood voor sanitair
pak à 10 stuks
geel voor de keuken
pak à 10 stuks
groen voor de vloer
pak à 10 stuks

891617

Scotch sponzen

Theedoeken
• Model Plus in geel.
medium
large

890889
890890

• Theedoek blauw/wit geblokt.
• 100% katoen.
• Afmetingen 70x70cm.

blauw/wit geblokt
6 stuks

set à 8 9 7 0 9 8

• 3M Scotch-Brite schoonmaakpads
voor delicate oppervlakken.
• Deze sponzen zijn doeltreffend voor
delicate oppervlakken – vrijwel krasvrij
schuren.
• HACCP gecertiﬁceerde synthetische
sponzen voor het krasvrij reinigen van
delicate opervlakken.
• Met handgreep.
• Afmetingen 70x130mm.

Product niet gevonden? Bel ons voor informatie!

891618
891619
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> SCHOONMAAKARTIKELEN BORSTELWERK

Vikan stelen
• Diverse Vikan stelen.
• Het schroefstuk van de steel kan
aangesloten worden op alle Vikan
borstels met een steel aansluiting.

Bezems

Felicia bezems
• Felicia straat en/of zaalbezems.
• Met schroefdop voor steelmontage óf
in een houten uitvoering.
30cm met schroefdop

1400576

• Stevige zaal -en straatbezems.
zaalveger 40cm zwart,
891523
steelgat Ø23,5mm.
straatbezem kunstvezel 29cm 8 9 1 5 2 4
rood, steelgat Ø23,5mm

steel ergonomic 150cm 31mm
wit aluminium
steel 150cm aluminium
steel ergonomic 150cm 31mm
blauw aluminium
steel ergonomic 150cm 31mm
rood aluminium
steel telescoop 163-275 cm

Vikan wasborstel

1401126
1401067
1401110

• Vikan wasborstel met waterdoorvoer.
• De borstel kan worden bevestigd aan
alle stelen uit het Vikan assortiment.
• De rubberen stootrand voorkomt
krassen.

1401118
1401073

wasborstel met waterdoorvoer 1401066
27cm
hoekborstel met
1401071
waterdoorvoer 28cm
wasborstel met waterdoorvoer 1401075
36cm

Vikan vloerschrobber

Felicia bezemstelen
• Leverbaar in de standaard houten
uitvoering óf in een aluminium steel
met schroefdraad.
• Speciaal voor de Felicia bezems met
een scroef op de bezem.
aluminium Ø32mm
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890753

Bezemstelen
• Stelen voor vegers en bezems.
steel hout Ø28mmx150cm
steel hout Ø23,5mmx150cm

891525
891526

• Vikan vloerschrobber met veel vezels
in een breed blok.
• Deze veger is zeer effectief op vloeren
en wanden en is ook geschikt voor het
opvegen van droog vuil.
• Met name de zwarte bezem is eveneens geschikt voor de reiniging van
goten, afvoeren en afvalruimtes.
• De harde vloerschrobber is verkrijgbaar in veel verschillende kleuren.
• Hiermee verklein je het risico op
kruisbesmetting en kun je makkelijker
voldoen aan de hygiënerichtlijnen.
• De vloerschrobber kan gecombineerd
worden met elke steel uit het Vikan
Hygiene assortiment.

Vikan schuurspons + houder

vloerschrobber harde vezel
305mm wit
vloerschrobber harde vezel
305mm blauw

1401121
1401138

• Middelharde schuurpad van polyester
voor het verwijderen van vuil op
vloeren en muren.
• Te combineren met de pad en spons
houder met stalen haken die de pads
of spons tijdens het schoonmaken
stevig op hun plek houden.

padhouder steelmodel
1401111
100x235mm blauw
schuurspons zacht 125x245x- 1 4 0 1 1 4 1
23mm wit nylon
schuurspons zacht 125x245x- 1 4 0 1 1 4 3
23mm blauw nylon

Product niet gevonden? Bel ons voor informatie!
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Vikan stoffer en blik
• Vikan stofblik voor het opvegen van
stof en ﬁjn vuil.

Vikan microvezeldoek
• De Vikan microvezeldoek is een uitstekende microvezeldoek voor algemene
schoonmaak op harde oppervlakken. •
De microvezeldoeken werken als
magneet voor stof en lichte verontreiniging door statische elektriciteit (bij
droog gebruik) en capillaire werking (bij
vochtig gebruik).

microvezeldoek basic
32x32cm rood
microvezeldoek original
32x32cm blauw
microvezeldoek basic
32x32cm blauw

1401117
1401127
1401140

Vikan afwasborstel
• De Vikan afwasborstel is in verschillende maten en kleuren te verkrijgen.

afwasborstel klein 280mm wit 1 4 0 1 1 1 4
afwasborstel klein 280mm
1401144
blauw
afwasborstel smal 290mm wit 1401108
afwasborstel smal 290mm
1401115
blauw
afwasborstel universeel
1401113
260mm wit
afwasborstel universeel
1401124
260mm blauw

handveger zacht
handveger zachte vezel
330mm blauw
handveger zachte vezel
330mm rood
Vikan handveger
handveger medium vezel
330mm blauw
• De Vikan handvegers zijn onmisbaar in handveger medium vezel
330mm rood
iedere werkomgeving.

handveger zachte vezel
330mm blauw
handveger zachte vezel
330mm rood
handveger medium vezel
330mm blauw
handveger medium vezel
330mm rood
stofblik 24x 38cm metaal
stofblik 330x295mm blauw
kunststof
stofblik 330x295mm rood
kunststof

1401077
1401119
1401112
1401122
1401123

Vikan emmer

Vikan velgborstel
• Deze Vikan velgenborstel uit de transportlijn heeft een diameter van 65mm
en een lengte van 325mm.
*

velgborstel zacht
1401072
6.5/4x32.5cm natuurvezel
velgborstel hard 6.5/4x32.5cm 1401074
polyester

• Functionele 12 liter emmer met veel
extra’s uit het Vikan colour coding
assortiment.
• Het unieke design draagt bij aan een
goede hygiëne en maakt de Vikan
emmer zeer gebruiksvriendelijk: vlakke
achterkant voor eenvoudige ophanging, maatverdeling in liters en gallons,
speciale schenktuit voor gieten zonder
te spetteren, een rvs-hengsel zonder
scherpe kantjes en een verstevigde
emmer met schenktuit en
bodem om ook bij hete vloeistoffen
maat 12l blauw
het evenwicht te bewaren.

handborstel klein 32x7cm
1401063
handborstel ergo met rubber 1401076
stootrand 32cm
handborstel smal 300mm
1401116
blauw

1401148

• Vikan handschraper van polypropyleen
voor het verwijderen van hardnekkig
of aangekoekt vuil.
• Verkrijgbaar in 2 formaten.

Vikan trekker

gen vorm zorgt voor een streepvrij
en glanzend resultaat.
Materiaal: rubber.
Breedte: 25 cm.
Kleur: groen/zwart.
Met steelaansluiting in handvat.
Max. 100 °C.

•
•
•
• De Vikan Wipe-n-Shine haalt snel
•
en effectief water weg van grote
oppervlakken, is vriendelijk voor de lak •
trekker wipe-n-shine handmo- 1401064
en laat geen kalkresten achter.
• Deze ﬂexibele handtrekker met gebo- del 25cm
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Vikan vloertrekker
• Vikan vloertrekkers voor het
droogtrekken van vloeren met grote
hoeveelheden vuil en water.

1401122
1401123
1401065
1401109
1401130

• Brede Vikan vloerveger met dunne,
niet-gespleten vezels van polyester.
• Deze bezem is ideaal voor het aanvegen van stof en vuil, bijvoorbeeld meel
en bloem.

• De veger is ook geschikt als zaalveger.
• De Vikan vloerveger is geschikt voor
gebruik in omgevingen waarin voedingsmiddelen verwerkt worden en is
verkrijgbaar in verschillende kleuren.
• Te combineren met diverse Vikan
stelen, waaronder de 2962 en 2937.
veger zachte vezel 610mm
blauw
veger zachte vezel 610mm
rood

1401128
1401134

Vikan handschep
Vikan handschraper

vloertrekker oliebestendig
1401069
60cm
vloertrekker ultra hygiëne
1401142
60cm wit
vloertrekker ultra hygiëne
1401146
60cm blauw
vloertrekker ultra hygiëne
1401125
60cm rood
vloertrekker vaste nek 60cm 1 4 0 1 1 3 3
wit zwart
vloertrekker vaste nek 60cm 1 4 0 1 1 2 9
blauw zwart
vloertrekker vaste nek 60cm 1 4 0 1 1 4 5
rood zwart
cassette met duimgreep 60cm 1 4 0 1 1 4 9
zwart

1401112

Vikan veger

Vikan handborstel
Verschilende Vikan handborstels.
• De handborstels kunnen voor
verschillende schoonmaakwerkzaamheden worden gebruikt.

1401119

handschraper 65x92mm
blauw
handschraper recht
75x210mm blauw

nagelborstel hard, 4x12cm
nagelborstel hard 130mm wit
Vikan nagelborstel
nagelborstel hard 130mm
blauw
nagelborstel hard 130mm
• Duurzame Vikan nagelborstels voor
het reinigen van de handen en nagels. zwart

1401131
1401137

1401068
1401132
1401136
1401147

• Door de inhoud van 1 liter kun je grote
• De Vikan Hygiene handschep is licht
hoeveelheden droge of vochtige ingrevan gewicht en is gemaakt uit één
diënten (o.a. meel, bloem, zout, suiker,
stuk.
• Hierdoor krijgen bacteriën minder kans korrels) tegelijk scheppen.
handschep recht recht
1401120
en kun je de handschep makkelijker
34x12x11cm 1l wit
schoonmaken.

Vikan ophangrek
• Met het Vikan Hygiene ophangrek
kun je schoonmaakgerei na gebruik
gemakkelijk en hygiënisch ophangen
en zo de levensduur ervan verlengen.

ophangrek 4-6 haak 400cm
blauw
ophangrek 1 haak 85cm rvs

Product niet gevonden? Bel ons voor informatie!
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1401139
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> SCHOONMAAKARTIKELEN MOPSYSTEMEN

GARANTIE

GARANTIE

1

1

• Daarnaast bevat de bijgeleverde
emmer een schenktuit en een handvat
in de lengterichting om de emmer
Vileda mopset Easy Wring &
moeiteloos te kunnen legen.
Clean
• Door de maataanduiding in de emmer
doe je nooit teveel water in de emmer.
• Het schoonmaaksysteem Easy Wring
• De lengte van de steel is 132cm.
&amp; Clean Turbo van Vileda bestaat
• De kop is vervaardigd uit microvezels
uit een mop, een steel en een pedie bestaan uit miljoenen minuscule
daalemmer.
synthetische vezels.
• De set is gemaakt om verschillende
• Wanneer u de vloer bevochtigt, maken
soorten vloeren effectief en moeiteal die minuscule vezels het vuil los en
loos schoon te maken.
nemen ze het mechanisch op.
• Door de pedaal in de emmer hoef je
• Voor een schone en hygiënische vloer.
amper kracht te zetten en niet te bukmopset Turbo
1389073
ken om de mop goed uit te wringen.
JAAR

Rubbermaid mopsysteem
SaniQuick
• Volledig roteerbare mophouder van
hoogwaardig, niet-poreuze kunststof
voor moppen met ﬂappen.
• Brede houder voor een grotere productiviteit.
• De houder opent door met de voet op
de rode knop te drukken, waardoor de
mop makkelijk uitgespoeld kan worden.
• Steel en moppen apart bestellen.
• Na gebruik is de mop eenvoudig te
mophouder zwart
1000363
verwijderen.

King Ultraspeed starterset
Pro Double

• Hendelpers voor extra perskracht.
• Een stabiel onderstel met zwenkwielen die geen strepen nalaten.
• De starterskit bevat een emmer van
• Voor professioneel gebruik.
25 liter, een emmer van 8 liter, een
• Sterke, maar lichtgewicht emmers met
hendelpers, Ultraspeed mopframe en
liter-indicatie, eenvoudige schenktuit
Ultraspeed Microplus mop.
en handvat.
891550
• Emmers met extra versterkte wanden. Ultraspeed 25+8L

JAAR

• Dankzij het voetpedaal hoeft u zich
niet meer te bukken om de hoes uit
Vileda mopset UltraMat
te wringen.
Turbo
• Dankzij het pedaalsysteem kan de
hoes worden uitgewrongen tot de
• De nieuwe UltraMat Turbo biedt de
gewenste vochtigheidsgraad.
perfecte oplossing voor een moeitelo• Hoe meer op de pedaal wordt geduwd,
ze schoonmaak zonder de handen nat
hoe meer de hoes wordt uitgewronte maken.
gen.
• De set bevat een vloerwisser met bij• De emmer is gemakkelijk te ledigen
horende microvezelhoes 2-in-1 Power
dankzij zijn handgreep en geïntegreeren een pedaalemmer met uitwringsysde schenktuit.
teem.
• De steellengte is 130cm.
• Voor doeltreffend en moeiteloos
mopset Turbo
1389086
uitwringen van de hoes.

GARANTIE

1
JAAR

Vileda mopset UltraMax
• De complete kit UltraMax Microﬁbre
&amp; Cotton van Vileda is ideaal om
tegelvloeren grondig en tot in
de voegen schoon te maken.
• Met de UltraMax bezemmop kunt
u efficiënt en zonder vermoeidheid
vlekken verwijderen.
• Je handen blijven schoon en droog
dankzij de geïntegreerde pers op
de emmer.

Greenspeed Twistmop

Greenspeed Twistmop Velcro

• Klik, spray &amp; maak hygiënisch
schoon.
• Hygiënisch, ergonomisch, efficiënt
&amp; duurzaam.
• Meer dan 500 keer wasbaar (Twist
Mop).
• Niet meer sjouwen met zware emmers.
• Gedoseerd watergebruik, dus korte
droogtijd.
• In slechts enkele stappen maakt u

• In slechts enkele stappen maakt u met
de Vlakmopplaat Velcro, de Twist Mop
en de Sprenkler Reservoirsteel uw
vloeren schoon.
• Met de Twist Mop kan u vrijwel alle
harde vloeren reinigen zonder vuilversmering.
• Door het geïntegreerd waterreservoir,
niet meer sjouwen met zware emmers. Mop Velcro 45cm �Vulﬂes 500ml.
Twist mopset Velcro
1385363
• Inhoud: �Sprenkler Reservoirsteel
1385366
145cm �Vlakmopplaat Velcro40cm �Twist Twistmop 45cm Velcro
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met de Click’M, de Twist Mop en de
Sprenkler uw vloeren schoon.
• Met een eenvoudig magneetsysteem
wordt de Twist Mop aan de Click’M
vlakmopplaat bevestigd waardoor de
mop snel en gemakkelijk verwisselbaar
is.
Twist mopset
Twistmop Click’M C

891449
891512

• Deze versie wordt geleverd met een
Micro- en Katoenen hoes.
• Deze hoes is ideaal voor het
dieptereinigen van tegels, kunststof
vloeren, stenen of terracotta vloeren.
• Drievoudige reiniging dankzij de
3 materialen: microvezels om te
ontvetten, katoen om te absorberen,
en vezellusjes om de tegelvloeren
perfect te reinigen.
• De totale stellengte is 130cm.
• De wisbreedte van de mop is 28cm.
mopset Micro & Cotton Box

1389084

Quantore reinigingskit
universeel
• Universele reinigingsset voor werkplek.
• Alle schoonmaakbenodigdheden in één
set voor uw werkplek.
• Bestaande uit een 1x Foamcleaner,
1x Multi Screen Cleaner, 1x PC Cleaner,
6x Wet/Dry Keyboard Cleaning doekjes
met hulpstuk, 10x absorberende
universele reinigingskit
doekjes en 4 Foam Tipped Buds.

392686

Product niet gevonden? Bel ons voor informatie!
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> STOFZUIGERS

Nilfisk stofzuiger Easy 36V
• De Nilﬁsk Easy Cleaner biedt u het
beste van twee werelden - een
krachtige verticale stofzuiger en een
gemakkelijk te gebruiken handheld in
één handige pakket.
• Verticale stofzuiger of handheld? Nu
hoeft u niet meer te kiezen.
• We introduceren de nieuwe Nilﬁsk
Easy Cleaner, de 2-in-1 stofzuiger die u
het beste van beide werelden biedt.
• Bij grotere schoonmaakklussen is de
Easy Cleaner gemakkelijk om mee te
werken en te manoeuvreren in elke
ruimte.
• Hij is bovendien voorzien van een
heldere, geïntegreerde LED-lamp voor
verlichting onder meubels en op andere donkere plekken.
• Een volledige oplading is voldoende
voor max. 80 minuten schoonmaaktijd.
• Vermogen 170W.
• Capaciteit voor max. 0,6 liter stof of
vuil.
• Gewicht 3,62 kilo.
Nilﬁsk Easy 36V
• Afmetingen 17x28x116cm.

Nilfisk stofzuiger
Select Classic
• Met zijn allergenenﬁltratie, schoonmaakprestaties en gebruiksgemak
stelt deze bijzondere stofzuiger een
nieuwe norm in de schoonmaaktechnologie.
• De Nilﬁsk Select reduceert de stofniveaus met een ‘A’-stofemissielabel,
dankzij het gebruik van een efficiënt
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•
•
•
•
•
•
•

Nilfisk stofzuiger
VP300 Basic EU

891491

HEPA 13 of 14 ﬁlter.
Vermogen 650W.
Gewicht 6,4kg.
Zakinhoud 3,1liter.
Stoffilter Hepa 13.
Kabellengte 8m.
Geluidsniveau 75dB.
Afmetingen 42x31x28cm.

Nilﬁsk Select Classic
Select starterkit
Select 4 stuks
Hepa 13 voor serie Select
en VP
Hepa 14 voor serie Select

• De VP300 Basic EU heeft een
zuigkracht van 800W.
• Kabellengte 10m.
• Gewicht 5,5kg.
• De Nilﬁsk VP300 is een goed
gebouwde en duurzame stofzuiger die • Zakinhoud 10liter.
• Geluidsniveau 58dB.
dag in, dag uit zijn werk zal
• Afmetingen 40x34x39cm.
blijven doen.
• Alle stofzuigers van de Nilﬁsk
Nilﬁsk VP300 Basic EU
891486
VP300-serie bieden een maximaal
VP300 en Thor 10 stuks
897279
Hepa 13 voor serie Select
897270
ﬁltratieniveau met het standaard
en VP
HEPA H13 ﬁlter.

Nilfisk stofzuiger
Viper DSU 12
891480
897280
897278
897270
897271

• Het klassieke model van Nilﬁsk.
• De Viper DSU12 is een van de
symbolen van de Nilﬁsk-kwaliteit en
is een afspiegeling van elegantie,
goede prestaties en vele jaren van
efficiënt reinigen.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Stevige duurzame constructie.
Hoge zuigkracht 880Watt.
Zeer goede ﬁltratie.
Laag geluidsniveau 65dB.
Ketelinhoud van 12liter.
Vermogen 880W.
Snoerlengte 10m.
Gewicht 5,6kg.
Afmetingen 39x38x48cm.

Nilﬁsk Viper DSU12
890426
stofzuigerzakken Nilﬁsk Viper 8 9 0 4 2 7
DSU12

• De VP300 Eco heeft een zuigkracht
van 400W.
Nilfisk stofzuiger
• Kabellengte 10m.
VP300 Eco Hepa EU
• Gewicht 5,5kg.
• De Nilﬁsk VP300 is een goed gebouw- • Zakinhoud 10liter.
de en duurzame stofzuiger die dag in, • Geluidsniveau 58dB.
• Afmetingen 40x34x39cm.
dag uit zijn werk zal blijven doen.
*Alle stofzuigers van de Nilﬁsk
Nilﬁsk VP300 Eco Basic EU
891487
VP300-serie bieden een maximaal
VP300 en Thor 10 stuks
897279
Hepa 13 voor serie Select
897270
ﬁltratieniveau met het standaard
en VP
HEPA H13 ﬁlter.

• De VP300 EU2 heeft een zuigkracht
van 400 of 800W.
Nilfisk stofzuiger
• Kabellengte 10m en afneembaar.
VP300 Hepa EU2
• Gewicht 5,5kg.
• De Nilﬁsk VP300 is een goed gebouw- • Zakinhoud 10liter.
de en duurzame stofzuiger die dag in, • Geluidsniveau 58dB.
• Afmetingen 40x34x39cm.
dag uit zijn werk zal blijven doen.
*Alle stofzuigers van de Nilﬁsk
Nilﬁsk VP300 Hepa EU2
891489
VP300-serie bieden een maximaal
VP300 en Thor 10 stuks
897279
Hepa 13 voor serie Select
897270
ﬁltratieniveau met het standaard
en VP
HEPA H13 ﬁlter.

Nilfisk stofzuiger
VP300 Hepa EU1
• Alle stofzuigers van de Nilﬁsk
VP300-serie bieden een maximaal ﬁltratieniveau met het standaard HEPA
H13 ﬁlter.
• De Nilﬁsk VP300 stofzuiger is
verkrijgbaar in diverse varianten en
conﬁguraties zodat u de keuze heeft
welk model het best bij uw schoonmaaktaken past.

• De VP300 EU1 heeft een zuigkracht
van 400 of 800W.
• Kabellengte 15m en afneembaar.
• Gewicht 5,5kg.
• Zakinhoud 10liter.
• Geluidsniveau 58dB.
• Afmetingen 40x34x39cm.
Nilﬁsk VP300 Hepa EU1
VP300 en Thor 10 stuks
Hepa 13 voor serie Select
en VP
buis+mond

891488
897279
897270
980351

H13 ﬁlter.
• De VP300 Thor heeft een zuigkracht
van 400 of 800W.
Nilfisk stofzuiger VP300 Thor • Kabellengte 10m en afneembaar.
• Gewicht 5,5kg.
• Deze stofzuiger is uitermate geschikt • Zakinhoud 10liter.
voor de reiniging van kantoren, hotel- • Geluidsniveau 58dB.
kamers, winkels of vergelijkbare lichte • Afmetingen 40x34x39cm.
tot middelzware toepassingen.
Nilﬁsk VP300 Thor
891490
• Alle stofzuigers van de Nilﬁsk
VP300 en Thor 10 stuks
897279
897270
VP300-serie bieden een maximaal ﬁl- Hepa 13 voor serie Select
tratieniveau met het standaard HEPA en VP

Product niet gevonden? Bel ons voor informatie!
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> SANITAIRREINIGERS

Cif professional
sanitairreiniger
• Cif Professional 2in1 sanitairreiniger.
• Verwijdert kalkaanslag, vuil- en
zeepresten en biedt een schitterend
resultaat met een langdurig fris
parfum.
• Geschikt voor reinigen van chroom,
roestvrij staal, plastic en keramiek.

Nilfisk stofzuiger VP600
CDNF
• De Nilﬁsk Family CDNF 4000 VP600
is ontworpen voor kantoren die een
nieuwe sterk presterende stofzuiger
hebben die ook de zware klussen goed
aankan.

• Hij wordt standaard met een Hepa 13
ﬁltergeleverd om een schone omgeving te garanderen.
• De VP600 heeft een zuigkracht van
730W.
• Kabellengte 10m.
• Gewicht 7kg.
• Zakinhoud 10liter.
• Geluidsniveau 71dB.
• Afmetingen 48x30x37cm.
Nilﬁsk VP600 CDNF
VP600 CDNF4000 10 stuks
Hepa 13 voor serie Select
en VP

891484
897282
897270

Glorix toiletreiniger

sanitairspray 750ml
ﬂacon 5 liter

• Voor dagelijkse, grondige en
hygiënische reiniging van toiletten,
afvoeren en septische tanks.
• De O2 variant bevat actieve zuurstof
(zonder chloor), waardoor er geen
bleekvlekken en bleekgeur ontstaan.

891640
891653

ﬂacon 750ml zonder chloor
ﬂacon 750ml original

890007
890009

spray 500ml

891439

ﬂacon 1 liter

891440

1 liter

1000056

Ecover sanitairreiniger
Den&Munt

• De VP930 heeft een zuigkracht
van 760W.
Nilfisk stofzuiger VP930
• Kabellengte 15m.
• Gewicht 7,9kg.
• De Nilﬁsk VP930 is gemaakt voor
• Zakinhoud 15liter.
kantoren.
• Het HEPA 13-ﬁlter in de bodem van de • Geluidsniveau 70dB.
stofzuiger zorgt voor maximale scores • Afmetingen 44x39x33cm.
voor de kwaliteit van de uitgeblazen
Nilﬁsk VP930
891485
lucht.
VP930 10 stuks
897281
Hepa 13 voor serie Select
897270
• Het resultaat is een uitzonderlijk
en VP
zuigvermogen.

• De toiletreiniger van Ecover heeft
een drievoudige werking: hij ontkalkt,
reinigt en verfrist en is vrij van chemicaliën.
• De plantaardige en biologisch afbreekbare bestanddelen doen het meeste
werk.
• Alles wat jij nog hoeft te doen, is even
borstelen en naspoelen.
• Tijdens dit karweitje dringen er geen
schadelijke luchtjes je neus binnen.
• Je ervaart alleen frisse, natuurlijke
ﬂacon 750ml
geuren.

Greenspeed sanitairreiniger
Alcasan spray
• Alcasan is een ecologische sanitair
reiniger voor professioneel gebruik.
• Alcasan is vrij van chloor- of andere
verbindingen.
• Alle gebruikte detergenten zijn van
plantaardige oorsprong.
• Alle ingrediënten van niet-minerale
oorsprong zijn volledig biologisch
afbreekbaar.

1385371

Greenspeed sanitairreiniger
Probio San

Greenspeed sanitairreiniger
Swan WC daily
•
•
•
•
•

WC-reiniger voor dagelijks gebruik.
Reinigt en verfrist.
Voorkomt kalkaanslag.
Gecertiﬁceerd met het EU Ecolabel.
Ook is dit product Cradle to Cradle,
alle gebruikte ingrediënten zijn van
planaardige oorspron of volledig
biologisch afbreekbaar.

ﬂacon 750ml.

• Probiotische sanitairreiniger voor
dagelijks gebruik met milieubevorderende werking.
• Voor reiniging van de gehele sanitaire
ruimte en toilet.
• Fris parfum.
• Gecertiﬁceerd met het EU Ecolabel.
• De micro-organismen zijn 100%
natuurlijk.

891441

Nilfisk stofzuigerzakken
• Stofzuigerzakken voor Niﬁsk
machines.
stofzuigerzakken Nilﬁsk
Viper DSU12
Select starterkit
Select 4 stuks
VP300 en Thor 10 stuks
VP600 CDNF4000 10 stuks
VP930 10 stuks
Multy II 4 stuks
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Nilfisk stofzuigerfilters
890427
897280
897278
897279
897282
897281
897276

• Stofzuigerﬁlters voor diverse Niﬁsk
machines.
Hepa 13 voor serie Select
en VP
Hepa 14 voor serie Select
Nilﬁsk Multy II

897270
897271
897272

TASKI Sanitairreiniger

Cleaninq sanitairreiniger

• Dagelijkse sanitair reiniger voor alle
waterbestendige harde oppervlakken,
voorkomt kalkopbouw en opbouw van
zeepresten.
• Sani 100 Pur-Eco voldoet aan alle
criteria van het EU Flower en Swan
ecolabel.

• Sanitairreiniger met bloemengeur.
• Geschikt voor dagelijks gebruik voor
het reinigen van al uw sanitair.
• Verhoogt de hygiëne in sanitaire
ruimtes en laat een frisse bloemengeur achter.
• 1 liter.

sanitairreiniger 100 pur-eco
1 liter
toiletreiniger 750ml

1399137
1399143

Product niet gevonden? Bel ons voor informatie!

97

Schoonmaakmiddelen

Schoonmaakmiddelen
> SANITAIRBLOKKEN

WC-Eend toiletreiniger

WC-Eend toiletontkalker

• WC-EendAction Gel dringt door en
verwijdert kalkaanslag.
• Hij heeft een uniek gevormde hals die
voor een beter bereik onder de rand
zorgt, waardoor je toilet schoon blijft
met een frisse, langdurige geur.

• WC-Eend Nr. 1 Ontkalker geeft je toiletpot een schoonmaakbeurt van 360°.
• En dat zonder problemen.
• Met zijn uniek gevormde hals die tot
vlak onder de rand reikt, biedt WCEend complete hygiëne voor je toilet. ﬂacon 750ml

lavendel 750ml
citrus 750ml
Ocean Fresh 750ml

890443
890444
1397855

890445

> ALLESREINIGERS

Antikal ontkalker spray
• Antikal kalkreiniger levert een snelle
en blijvende oplossing tegen
kalkaanslag.
• Het lost de kalkaanslag op en
verwijdert het matte waas.
• Het resultaat is een opmerkelijke
glans.

Cif professional
sanitairontkalker

spray 750ml

891637

30 doekjes

890008

• Cif, professional 2in1 sanitairontkalker.
• Gebruiksklare periodieke ontkalker
met aangename geur voor effectieve
verwijdering van urine- en kalkaanslag
sanitairontkalker 750ml
op sanitaire oppervlakken.

GARANTIE

1
JAAR

Ambi Pur wc-blok

WC-Eend toiletblok

891642

• Geurblokken voor het dagelijks onderOcean Fresh
houd van toiletpotten en urinoirs.
• Reinigende werking bij iedere spoeling. Pine Fresh

1388621
1397856

• Losse wc-blokken.
• Reinigende werking bij iedere spoeling.
• Navulling voor Ambi Pur toiletblokhouder.

toiletblok houder navulbaar
Tea Tree
3 losse navullingen Tea Tree
VE:6

890151

Product niet gevonden? Bel ons voor informatie!
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890154

30

Glorix hygiene doekjes
• Glorix Hygiënische doekjes bieden
een makkelijke oplossing voor al het
zichtbare en onzichtbare vuil.
• De doekjes bevatten geen bleek, ze
reinigen en ontvetten probleemloos
alle oppervlakken en laten een
heerlijke geur achter.

GARANTIE

100

1
JAAR

Cif reinigingsdoekjes
Cleaninq Toilet-reiniger
• Voor het dagelijks reinigen en
ontkalken van toiletten.
• Frisse dennengeur.
• Met kindveilige sluiting en schuine hals
om gemakkelijk onder de rand van het
toilet te komen.
750ml
• 750ml.
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1000057

• Cif Pro Formula multifunctionele reinigingsdoekjes zijn ideaal voor het snel
• De Cif multifunctionele reinigingsdoeken hygiënisch reinigen van vrijwel alle
jes zijn speciaal ontworpen met een
oppervlakken.
sterke honinggraatstructuur om snel
• De doekjes verwijderen al het
vuil los te weken en te verwijderen
zichtbare en onzichtbare vuil van alle
terwijl het een frisse citroengeur
wasbare harde oppervlakken zoals
achterlaat.
gootstenen, fornuizen, badkamers,
• Afmetingen 16x19cm.
toiletten, vuilnisbakken, tafels en
multi hygiene 100 stuks
1388677
stoelen.

Glorix toiletblokken
• Glorix toiletblok zorgt voor hygiëne bij
elke spoeling.
• Het verwijdert de voedingsbodem voor
bacteriën.
• Het voorkomt ook het opbouwen van
onhygiënische kalk- en urineaanslag
ocean fresh
en zorgt voor een extra frisheid.

Glorix urinuoirblokken
• Citroenfrisse urinoirblokken van
Glorix die urinoirs constant fris houden
en urine- en kalkaanslag tegengaan.
• Gebruik in combinatie met
urinoirrooster.
891644

urinoirblokken 150 stuks

890339
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> LUCHTVERFRISSERS

Andy allesreiniger
Ajax allesreiniger
ﬂacon 1,25 liter fris
• Lost vuil snel op en maakt alle afwas- ﬂacon 1,25 liter limoen
bare oppervlakken streeploos schoon. fris 5 liter
limoen fris 5 liter
• Fles van 1250ml.

Ambi Pur luchtverfrisser
3volution

Ambi Pur luchtverfrisser
spuitbus
• Een Fris &amp; Geurig Huis of kantoor
met de unieke Ambi Pur geuren.
• Ambi Pur Air Effects is de enige luchtverfrisser in een spuitbus die niet licht Thai orchidee
bloessem
ontvlambaar is.
Morning Dew
• Bussen van 300ml.

890159
890142
890447

• De Ambi Pur 3Volution elektrische
luchtverfrisser lost dit probleem op
door voortdurend en automatisch
elke 45 minuten tussen 3 elkaar aanvullende, kwaliteitsvolle geuren af te
wisselen voor een voortdurende frisse
Starterset
ervaring.

891579
891580
1397860
1397857

• Speciale professionele, geconcentreerde dagelijkse allesreiniger met een
heerlijk parfum.
• De vertrouwde, krachtige Andy formule neemt vuil en vet snel op en laat
geen strepen achter.

ﬂacon 1 liter citroen fris
ﬂacon 1 liter vertrouwd
ﬂacon 5 liter citroen fris
ﬂacon 5 liter vertrouwd

891648
891650
891664
891649

Power & Fresh spray 500ml
citrus 1 liter
citroen 4 liter
katoenfris 4 liter

890454
890455
1398075
1386538

890449

GARANTIE

1
JAAR

Dettol allesreiniger

Proper allesreiniger
• Een sterke schoonmaker.
• Vuil en viezigheid kunnen wel
inpakken, want met Mr. Proper aan
uw zijde is schoonmaken een ﬂuitje
van een cent.

ﬂacon 5 liter ocean fris
ﬂacon 5 liter lemon fris

890145
890146

• De allesreiniger spray Dettol Power
&amp; Fresh maakt perfect schoon en
laat een frisse geur achter in uw huis.
• Dettol weet dat men thuis gelukkiger
is wanneer het helemaal schoon is.
• Hij reinigt zonder moeite.

Glade luchtverfrisser Continu
• Brise Continu is een luchtverfrisser
speciaal ontworpen om continue een
frisse geur af te geven.
• De geparfumeerde gel is verpakt in
een discrete houder die in elke kamer
of kast gebruikt kan worden.
• Inhoud 177gr.

8x relaxing zen
pure clean linen 150gr

Greenspeed allesreiniger
spray

897161
897170

•
•
•
•
•

Glas- en interieurreiniger.
Kant- en- klare formule.
Streeploos resultaat.
Gecertiﬁceerd met het EU Ecolabel.
Cradle to Cradle, alle gebruikte ingredienten zijn van planaardige oorsprong
spray 500ml
of volledig biologisch afbreekbaar.

891432

Rubson vochtopnemers
Glade luchtverfrisser Brise
spuitbus
• De luchtverfrisser Brise lavendel is
ideaal tegen onprettige geurtjes in
uw toiletgroep.
• De Brise spuitbus is makkelijk nabij
het toilet te plaatsen en ruikt naar
lavendel.
• Direct fris door langdurig parfum.

100

• De ideale oplossing om te strijden
tegen vochtigheid.
• Deze Aero 360° voor een kamer van
20m² saneert de lucht.
• Ultra-absorberende navullingen.
• Strijdt ook efficiënt tegen slechte
geuren.
• Stabiliseert de luchtvochtigheid.
spuitbus 300ml lavendel

897169

Aero 360
Aero 360 navulling

890618
890619

Cleaninq allesreiniger

Greenspeed allesreiniger
Probio Multi

• Allesreiniger met een frisse azur geur.
• Geschikt voor het reinigen van alle
waterbestendige oppervlakken.
• 1 liter.
• Veiligheidsinformatie.
• Bevat Isotridecanol, ethoxylated (8 EO) . 1 liter

• Probiotische interieurreiniger voor dagelijks gebruik met milieubevorderende
werking.
• Gecertiﬁceerd met het EU Ecolabel.
• De micro-organismen zijn 100% naﬂacon 1 liter
tuurlijk.

1000055

Product niet gevonden? Bel ons voor informatie!

891433

101

Schoonmaakmiddelen

Schoonmaakmiddelen
> KEUKENREINIGERS

Ecover interieurreiniger glas

Cif Professional reiniger
spray
De Cif Professional laat in enkele
ogenblikken een glanzend en
streeploos oppervlak na.
• Geschikt voor het reinigen van ramen,
spray 750ml
spiegels, tafels en toonbanken.

891654

• Kristalhelder.
• Hier is niets te zien.
• De sneldrogende Ecover ruiten- en
glasreiniger werd speciaal ontwikkeld
voor een streeploos resultaat.
• Dit biologisch afbreekbare product
maakt zowel binnen als buiten korte
metten met vingerafdrukken en
vuile ramen zonder nare chemische
luchtjes.

spray 500ml

1385370

Glassex reiniger spray

Cif Professional
keukenontvetter

Cif schuurmiddel

• Gebruiksklare reiniger voor het
moeiteloos verwijderen van aanslag en
vingerafdrukken op ramen, deuren etc.
• In handzame sproeiﬂacon van 750ml. 2 ﬂacons 750ml

Diversey Speedball
sproeireiniger
890442

original 0,75L

1399136

• Reinigt grondig en hygiënisch.
• Geschikt voor o.a. roestvrijstalen
oppervlakken.
• Fles à 750ml.

ﬂacon 750ml citroen
ﬂacon 750ml cream

891560
891651

• Cif professional 2in1 desinfecterende
keukenontvetter.
• Geconcentreerd middel voor
gecombineerd reinigen en ontvetten
van alle oppervlakken in keukens.

spray 750ml

891658

TASKI Interieurreiniger

TASKI Glasreiniger
• Gebruiksklare reiniger op basis
van alcohol in sproeiﬂacon.
• Speciaal voor o.a. ramen en
separatieglas.
• Droogt snel en streeploos op.

spray 750ml

1399139

• Dagelijkse universele reiniger op
alcoholbasis voor het streeploos
reinigen van waterbestendige, harde
oppervlakken.
• pH-neutraal.
• Snelwerkend en sneldrogend.
• Geformuleerd met alcohol en
oppervlakte-actieve stoffen afkomstig
van natuurlijke, plantaardige bronnen
om de impact op het milieu te minimaliseren en te zorgen voor veiliger
Sprint 200 pur-eco 1L
gebruik.

1399144

Cleaninq handzeep

Cleaninq multireiniger
• Multireiniger in een hanidge
sprayﬂacon.
• Geschikt voor het reinigen van
waterbestendige oppervlakken.
• Geurloos
• 1 liter.
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750ml

1000060

• Vloeibare Handzeep Parel bestaat uit
een combinatie van huidvriendelijke en
reiniging actieve grondstoffen.
• Een fris geparfumeerde, milde handreiniger met een mooie parelmoer
uitstraling.
• Het product heeft een neutrale pH
waarde vergelijkbaar met die van de
huid.
• Uitstekend geschikt voor kantoren,
openbare gelegenheden, restaurants
en andere plaatsen waar een
licht geparfumeerde handreiniger
1 liter
gewenst is.

Greenspeed keukenreiniger
spray

1000062

• Ook is dit product Cradle to Cradle,
alle gebruikte ingrediënten zijn van
• Universele sprayreiniger voor dagelijks
planaardige oorspron of volledig
gebruik zonder parfum.
biologisch afbreekbaar.
• pH- neutraal.
spray 500ml
891437
• Geurloos.

Cleaninq keukenreiniger
• Keukenspray voor het reinigen van alle
oppervlakken in de keuken.
• Verwijdert snel al het vet en vuil.
1 liter
• 1 liter.

Product niet gevonden? Bel ons voor informatie!

1000061
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> DESINFECTEREN

200

Foodwipes desinfecterende
doekjes

80

Dettol hygiënische doekjes
• Dettol wordt al meer dan 80 jaar lang
vertrouwd door medische professionals om families te beschermen tegen
bacteriën, ziekten en slechte hygiëne.
• Dettol Power &amp; Fresh Multi-reiniPower & Fresh 80st
ging Doekjes reinigt elk oppervlak in
hygiëne 80st
een handomdraai.

890452
890453

• CMT Desinfectiedoeken, non woven
doeken doordrenkt met 80% ethanol.
• Pot á 200 stuks.
• Doodt de micro organisme.
• Goedkeuring College Toelating Gewasbeschermings middelen en Biociden
Waren Autoriteit.
onder CTGB nummer 14019N.
Foodwipes
200 stuks
• Goedgekeurd door de Voedsel en

891058

GARANTIE

1
JAAR

Soft Care Des E
desinfectiemiddel
Dettol hygiënische handzeep
• Voor schone, verzorgde handen
gebruik je deze Dettol Wasgel voor de
Gevoelige Huid.
• De dermatologisch geteste wasgel
helpt tegen de verspreiding van
bacteriën.
• Daarnaast bevat de wasgel pure
glycerine, speciaal voor de gevoelige
huid.

senitive zeep met pompje
Orchide foam met pompje
hydraterende zeep met
pompje

890437
890451
1397858

• Diversey Soft Care Des E Handdesinfectiemiddel, onder andere effectief
tegen Corona, Norovirus, Inﬂuenza
A (H1N1), hepatitis B, HIV, MRSA en
andere veel voorkomende infecties.
• Soft Care Des E H5 is een handdesinfectie product gebaseerd op ethanol
• Daarnaast bevat Soft Care Des E een
(71,5%).
huidverzachter, die de huid verzorgt,
• Ethanol een is efficiënte desinfectans,
waardoor dit product erg geschikt is
dat zeer effectief tegen residente
voor veelvuldig gebruik.
en transiënte ﬂora zoals bacteriën,
Soft
Care Des E 500ml
1387497
schimmels, gisten en virussen.

Glorix ontstopper gel
• Verwijdert snel en efficiënt de hardnekkigste ontstoppingen.
• Universele gel ontstopper te gebruiken
in zowel keukens als badkamers.
• Voor de snelle verwijdering van
blokkades in gootstenen, keukens en
sanitair leidingen en afvoeren.
• Snelle werking, 15 minuten formule.

• Gel die hecht aan oppervlakken voor
betere werking.
• Veilig te gebruiken op alle type
leidingen.
• Verwijdert vieze geuren.
• Zinkt door stilstaand water.
• Kindveilige dop voor veilige applicatie.
gel 1L

897223

Dettol Multireiniger spray
• Dettol Hygiënische Multi-reiniger is
een krachtige reinigingsspray met
driedubbele werking.
• De formule verwijdert gemakkelijk vet,
vuil en zeepresten en is geschikt voor
de keuken en badkamer.
• Doordat de spray geen bleek en
kleurstoffen bevat is het bovendien
ook geschikt voor oppervlakken waar
kinderen mee in contact komen.
• Dettol Hygiënische Multi-reiniger is
100% hygiënisch en laat geen vlekken
spray 500ml
of geurtjes achter.

890435

Greenspeed
desinfecterende spray

Cif desinfectiemiddel
Ethades Plus
• Gebruiksklare desinfecterende spray
op basis van ethanol.
• Geschikt voor gebruik in de voedingsverwerkingssector.

104

• Voor het desinfecteren van o.a. alcoholbestendige voedselcontactoppervlakken zoals snijplanken, keukengerei
en andere kleinere keukenapparatuur.
• Het doodt 99,99% van de bacteriën,
gisten en virussen.
• Belangrijke eigenschap, bevat 77%
Ethanol.
spray 750ml

1396922

• Desinfectiespray op basis van
melkzuur.
• Doodt 99.9% van de bacteriën in
5 minuten.
• Reinigt en ontsmet (PT2/PT4 - AL).
• Plantaardige ingrediënten.
• Zonder gevarensymbolen (CLP-vrij).
• Biologisch afbreekbaar.
• Registratie EU-0006622-0018.

spray 500ml

891434

• Drain Blitz is vrij van chloor- of andere
verbindingen, van minerale zuren
en van detergenten afgeleid van
petroleum.
• Alle gebruikte detergenten zijn van
Greenspeed ontstopper
plantaardige oorsprong.
Drain Blitz
• Alle ingrediënten van niet-minerale
oorsprong zijn volledig biologisch
• Drain Blitz is een ecologische ontstopafbreekbaar.
per voor professioneel gebruik.
• Onverdund product in de leiding
• Drain Blitz lost de verstoppingen van
brengen. 24h laten inwerken, en doorpapier, zeep, vet, haar, kalk zeep en
spoelen met water.
andere organische materialen op.
ﬂ
acon
1 liter
1385372
• Het product tast de leidingen niet aan.

Product niet gevonden? Bel ons voor informatie!
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> VLOERREINIGERS

>

AFWASMIDDELEN

Dreft afwasmiddel
• Elke druppel Dreft geeft uw afwas
die langdurige reinigende kracht die
hij nodig heeft.
• Zijn geconcentreerde formule pakt
vet onmiddellijk aan en geeft een
schitterende glans.
• Geen wonder dat Dreft de nummer
één onder de afwasmiddelen is.
• Vloeibaar handafwasmiddel voor
algemeen gebruik.
• Verwijdert zeer doeltreffend en
snel alle vetten en etensresten.
• Schuimt langdurig zodat het water
minder vaak moet worden ververst.
• Zuinig in gebruik.
• Fris en aangenaam geparfumeerd.

891621
892233
892234
892235
1386362

TASKI Kauwgomverwijderaar

TASKI Vloerreiniger
• Periodieke vloerreiniger.
• Verwijdert ook opbouw van onderhoudsproducten.•
Mix
van verschillende oppervlakte-actieve
stoffen. Veelzijdige toepassingen. •
Geschikt voor gebruik op alle waterbestendige, harde vloeren.

ﬂacon 5 liter professional
2 ﬂacons 1L original
ﬂacon 890ml original
ﬂacon 890ml citroen
ﬂacon 330ml

Jontec 300 conc laagschui- 1399140
mend 1L
Jontec Uniforte Plus alkalisch 1 3 9 9 1 4 1
5L
Jontec Luna zijdeglans 5L
1399145

• Vriesspray voor het verwijderen van
kauwgum.
• Bevriest de kauwgum voor verwijdering.
• Bevat geen cfk’s.
• Effectieve, snelle en volledige verwijdering van kauwgum van tapijt zonder
spray 500ml
de beschadiging van tapijtvezels

1399138

Dubro afwasmiddel
• Geconcentreerd handafwasmiddel.
• Actief tegen vet en aangekoekt vuil.

ﬂacon 900ml

897118

• Ecover vloeibaar afwasmiddel met
citroen en aloë Vera is krachtig tegen
vuil op je vaat en doet dat zonder
agressieve chemicaliën.
• Aangekoekte etensresten en vet
maken geen kans dankzij onze vuil
bestrijdende combinatie van kokosolie
en suiker. Dit biologisch afbreekbare
afwasmiddel laat een sprankelend
schone vaat achter zonder strepen.
• Dat is wat wij noemen: Smart Green
Science.
• De nieuwe ﬂes gemaakt van
ﬂacon 950ml
100% recycled plastic.

1385365

Ecover afwasmiddel Aloë
Vera

Cleaninq afwasmiddel

Greenspeed vloerreiniger
Probio Floor
• Probiotische vloerreiniger voor dagelijks gebruik met milieubevorderende
werking.
• Gecertiﬁceerd met het EU Ecolabel.
• De micro-organismen zijn 100% natuurlijk.
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• Vloeibaar handafwasmiddel voor
algemeen gebruik.
• Met frisse citroengeur.
• Verwijdert al het vastzittend vet en
vuil.
• 1 liter.

Cleaninq vloerreiniger

ﬂacon 1 liter

891444

• Vloerreiniger geschikt voor dagelijks
en periodiek onderhoud voor alle
waterbestendige vloeren.
• Met een frisse appelgeur.
• 1 liter.

1 liter

1000058

1 liter

1000059

Product niet gevonden? Bel ons voor informatie!
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> VAATWASMIDDELEN

Sun Professional
vaatwastabletten
• Sun professional vaatwastabletten.
• Efficiënt vaatwasmiddel in tabletvorm
voor vaatwasmachines met korte of
lange cyclus.

Dreft vaatwastabletten
• Actieve vaatwascapsules voor huishoudelijke vaatwasmachines.
• Alles-in-één, met de kracht van Dreft,
speciaal ontwikkeld voor de vaatwasmachine.

• Ingebouwde glasbescherming en
metaalglans.
• Ingebouwde spoelglans- en
zoutwerking.
• Lost snel en volledig op.
zak à 100 stuks Original
Lemon
zak à 100 stuks Original
Regular

890615
890616

Greenspeed
vaatwastabletten
• Vaatwastabletten All-in-one.
• 3 in 1 werking dankzij krachtige ontvetters, zoutinwerking en glansspoelmiddel.

• Met oplosbare folie.
• Ingrediënten van plantaardige en
minerale oorsprong.
• Fosfaatvrij.
• Gecertiﬁceerd met het EU Ecolabel.
doos à 100 stuks

891443

Sun vaatwastabletten
All-in-One

• Voor alle waterhardheden.
• 100% oplosbaar.
doos à 188 stuks Classic
doos à 200 stuks

891668
891643

• Bij alle waterhardheden, van hardnekkige vlekken, zoals koffie, thee en
lippenstift.
• 100% wateroplosbaar sachet.
• Bij de All-in-one tabletten is Sun
spoelglans en zout al toegevoegd.

• Makkelijk doseerbare tabletten ontwik- doos à 102 stuks
keld voor uitstekende vuilverwijdering. doos à 24 stuks

897283
1388916

GARANTIE

1
JAAR

Sun Pro Formula
vaatwastabletten Eco
• Voor uitstekende vuilverwijdering,
voorzien van Eco Label.
• Dit product is vrij van fosfaat en
parfum.
• 100% wateroplosbaar sachet.
• Bij de normale tabletten en poeder
dient u zelf Sun Pro Formula
Spoelglans en Sun Pro Formula
Onthardingszout toe te voegen, bij
de All-in-1 variant is dit ingebouwd in
de tablet.

Sun Classic vaatwaspoeder

doos à 100 stuks

1388678

• Vaatwaspoeder voor het verwijderen
van hardnekkige vlekken zoals koffie,
thee en lippenstift.
• Geschikt voor alle waterhardheden.
• Goed voor 90 wasbeurten.
• Gebruik dit product in combinatie met
Sun Zout en Sun Spoelglans.

Sun Classic 1360gr

1400093

Ecover vaatwastabletten
All-in-One
• Ecover vloeibaar afwasmiddel met
citroen en aloë Vera is krachtig tegen
vuil op je vaat en doet dat zonder
agressieve chemicaliën.
• Aangekoekte etensresten en vet
• Dat is wat wij noemen: Smart Green
maken geen kans dankzij onze vuil
Science.
bestrijdende combinatie van kokosolie
• De nieuwe ﬂes gemaakt van
en suiker. Dit biologisch afbreekbare
100% recycled plastic.
afwasmiddel laat een sprankelend
doos à 68 stuks
1385369
schone vaat achter zonder strepen.
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Sun vaatwaszout
Sun glansspoelmiddel
Cleane vaatwastabletten
5 in 1
• Tabletten voor afwasmachine,
• All-in-One.
• Uitstekende afwasresultaten.

• Werkzame formule, zelfs bij lage
temperaturen zeer doeltreffend in
afwassen en spoelen.
• Laat uw vaatwerk schoon en glanzend
achter.
pak à 100 stuks

897113

• Voor een streepvrije resultaten in alle
waterhardheden.
• Voor optimale resultaten en&#x200b;snelle droging samen gebruiken
met Sun vaatwasmiddelen en Sun
zout.

ﬂacon 1 liter

891573

• Sun Professional vaatwaszout voor
het ontharden van het water in uw
huishoudelijke vaatwasmachine.
• Het beschermt uw vaatwasmachine
voor kalkaanslag en zorgt voor het
goede spoelwater bij elk wasprogramma.
zak 2kg.
• Voordeel pak van 2kg.

Product niet gevonden? Bel ons voor informatie!

891645
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> WASMIDDELEN

Ariel wasmiddel poeder

• Uitstekende vlekverwijdering, grondige
reiniging, stralend wit, geweldige
frisheid en efficiëntie bij een lage
• Ariel Professional Waspoeder is een
temperatuur.
professioneel waspoeder dat speciaal
890790
is ontwikkeld voor uitstekende resulta- Regular
kleur
890791
ten vanaf de eerste wasbeurt.

• Het vernieuwende omhulsel lost
compleet op wanneer het in contact
komt met water en laat de krachtige
technologie vrij om vlekken grondig te
Ariel wasmiddel pads
verwijderen.
• Dit geeft u het beste vloeibare was• Het wasmiddel heeft 3 compartimiddel van Ariel, met precies de juiste
menten voor een 3-in-1-kracht: wast
hoeveelheid wasmiddel.
grondig schoon, verwijdert vlekken en
890788
laat uw gekleurde kleding er langer als Regular 105 pods
kleur 105 pods
890789
nieuw uitzien.
GARANTIE

1
JAAR

Palmolive handzeep vloeibaar
• Palmolive Vloeibare zeep Amandel is
een heerlijk zachte zeep.
• De formule is verrijkt met amandelmelk.
• Het zorgt voor een optimale reiniging
van de handen en uw huid voelt weer
zacht en soepel aan.

Palmolive handzeep blok
ﬂacon 300ml
ﬂacon 300ml antibacterieel
oranje
ﬂacon 300ml antibacterieel
blauw
ﬂacon 300ml anti geur

891570
891571
1398073
1398076

• Palmolive Zeep Original Olive is
bijzonder zacht voor de handen en is
op basis van natuurlijke olieën.
• Voor als u van een lekker stuk
ouderwetse zeep houdt.
blok 90gr

pak à 4 stuks

897130

Ariel wasmiddel vloeibaar
• Uitstekende vlekverwijdering, grondige
• Ariel Professional Vloeibaar Wasmiddel
reiniging, stralende kleuren, geweldige
is een professioneel wasmiddel dat
frisheid en efficiëntie bij een lage
speciaal is ontwikkeld voor uitstetemperatuur.
kende resultaten vanaf de eerste
Regular
890786
wasbeurt.

Greenspeed wasmiddel
Wash Liquid
GARANTIE

• Vloeibaar wasmiddel.
• Uitstekende vlekverwijdering, ook bij
lage temperaturen.
• Bevat geen optische witmakers.
• Gecertiﬁceerd met het EU Ecolabel.
• Ook is dit product Cradle to Cradle,
alle ingrediënten zijn van planaardige
oorspron of volledig biologisch afbreekﬂacon 5l
baar.
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Robijn wasverzachter

891445

• Robijn wasmiddel voor alle bonte en
gekleurde was.
• Wast schoon en fris en is verrijkt met
CareSerum.
• Want wat mooi is, moet mooi blijven.

Unicura handzeep met
pompje

kleur

890797

• De anti-bacteriële formule respecteert de gevoelige huid, en zorgt voor
bescherming tegen bacteriën op je
handen, iedere dag weer.
• Anti-Bacterieële handzeep respecteert
gevoelige huid en is dermatologisch
getest

• Unicura Mild Handzeep reinigt je
handen op een lichte manier en houdt
ﬂacon 250ml mild
je huid zacht en soepel.

1388660

Dettol handzeep

• Daarnaast bevat de wasgel pure
glycerine, speciaal voor de gevoelige
huid.
• Voor schone, verzorgde handen
gebruik je deze Dettol Wasgel voor de • Flacon met pompje.
Gevoelige Huid.
senitive zeep met pompje
890437
• De dermatologisch geteste wasgel
Orchide foam met pompje
890451
1397858
helpt tegen de verspreiding van bacte- hydraterende zeep met
pompje
riën.

Product niet gevonden? Bel ons voor informatie!
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EHBO-artikelen
> VERBANDTROMMELS

Greenspeed handzeep Flo
Greenspeed Ecover handzeep
• Handzeep met hernieuwbare
ingrediënten van plantaardigeoorsprong en mineralen.
• Dit product is pH-huidneutraal en is
zacht voor de huid.
• Dermatologisch getest onder medische begeleiding.

ﬂacon 250ml
ﬂacon 5l

891446
891447

• Vloeibare, neutrale handzeep met
aangenaam parfum.
• Het is vrij van chloor- of andere
halogeenverbindingen, van minerale
zuren en van detergenten.
• Alle gebruikte detergenten zijn van
plantaardige oorsprong.
• Alle ingrediënten van niet-minerale
oorsprong zijn volledig biologisch
afbreekbaar.

ﬂacon 500ml
navulﬂes 5l

891448
1385373

Basis verbandtrommel U5

Verbandtrommel B

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

• Losse verbanddoos zonder wandhouder.
• 1 Snelverband no.1 steriel.
• 1 Snelverband no.2 steriel.
• 1 Pakje watten à 10 gram.
• 1 Elastisch windsel 4mx6cm.
• 2 Hydroﬁele windsels 4mx6cm.
• 1 Cambric windsel 4mx6cm.
• 1 Cambric windsel 4mx8cm.
• 1 Driekante doek.
• 1 Hechtpleister 5mx2,5cm.

Basisverbanddoos met als inhoud:
1 Wondsnelverband 6cmx8cm steriel.
1 Snelverband no.1 steriel.
5 Steriele gaaskompressen 1/16.
1 Pakje watten à 10gram.
2 Elastisch windsels 4mx6cm.
1 Cambric windsel 4mx6cm.
1 Hechtpleister 1mx1,25cm.
1 Gaaspleister 10cmx6cm.
1 Schaartje.
6 Deppers.

Verbandtrommel A

GARANTIE
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JAAR

Desinfectie gel

Desinfecterende doekjes

• Hygiënische behandeling voor ontsmetting van de handen.•
Geschikt voor ontsmetting van de handen in afwezigheid van water en zeep
in ziekenhuizen, verzorgingstehuizen,
na bezoek aan openbare toiletten,
na een ziekenbezoek of op reis. •
Gebruik: breng een kleine hoeveelheid
(3 ml) aan op droge handen en wrijf
die gedurende 30 seconden.

• Cif Pro Formula multifunctionele reinigingsdoekjes zijn ideaal voor het snel
• De Cif multifunctionele reinigingsdoeken hygiënisch reinigen van vrijwel alle
jes zijn speciaal ontworpen met een
oppervlakken.
sterke honinggraatstructuur om snel
• De doekjes verwijderen al het
vuil los te weken en te verwijderen
zichtbare en onzichtbare vuil van alle
terwijl het een frisse citroengeur
wasbare harde oppervlakken zoals
achterlaat.
gootstenen, fornuizen, badkamers,
• Afmetingen 16x19cm.
toiletten, vuilnisbakken, tafels en
multi hygiene 100 stuks
1388677
stoelen.
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500ml incl pomp
gel 1000ml 70% alcohol incl
pomp
gel 100ml 70% alcohol
vloeistof 1000ml 70% alcohol
incl pomp
spray 150ml 70% alcohol

1386619
1400546
1400548
1400549
1400550

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Voldoet aan de Nederlandse Arbowet.
2 Wondsnelverband 6x8cm.
4 Snelverband gerold 6x8cm.
2 Snelverband gerold 8x10cm.
1 Snelverband gerold 10x12cm.
16 Steriele kompressen 1/16.
10 Steriele kompressen 5x5cm.
10 Steriele kompressen 10x10cm.
2 Niet verklevende kompressen
8x10cm.
2 Niet verklevende kompressen
10x10cm.
6 Veiligheidsspelden.
1 Splinterpincet.
1 Lister verbandschaar RVS.
2 Universeel windsel 400x6cm.
2 Universeel windsel 400x8cm.

voor klein kantoor of afdeling 8 9 2 5 5 0

• 3 Elastisch hydroﬁel windsel
400x6cm.
• 3 Elastisch hydroﬁel windsel
400x8cm.
• 1 Doos wondpleister 50x6cm.
• 1 Set wegwerphandschoenen a
4stuks.
• 4 Rollen synthetische watten
300x10cm.
• 1 Rol hechtpleister breed 500x2,5cm. 1
Mondkapje voor beademing.
• 3 Driekantige doek.
*2 Zakjes witte watten 25 gr.
• 1 Doos pleisterstrips assortiment.
• 1 Desinfectant 30cc.•
Met
wandhouder.
voor bedrijven vanaf 10 werk- 8 9 2 5 4 8
nemers
complete navulling
892545

Verbanddoos BHV
• Basis Bedrijfsverbandtrommel BHV
volgens de richtlijnen van het Oranje
Kruis 2016.
• 1 Steriele verbanddoek 60x80cm.
• 5 Niet verklevende kompressen groot.
• 2 Snelverband gerold 6x8cm.
• 2 Snelverband gerold 10x12cm.
• 4 Steriele kompressen 1/16.
• 4 Steriele kompressen 10x10cm.
• 1 Mondkapje voor beademing.
• 1 Reddingsdeken folie 210x160cm.

•
•
•
•
•
•

1 Assortiment wondpleister.
1 Knievormige verbandschaar.
6 Spelden.
6 Alcoholdeppers.
1 Stelma rood (a,b,c).
1 Pakje zakdoeken.

voor bedrijven tot 10 werkne- 8 9 2 5 6 7
mers, met wandhouder
voor bedrijven tot 10 werk892549
nemers

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 Pincet 9 cm RVS.
1 Set hechtstrips minimaal 10stuks.
1 Stappenplan eerste hulp.
1 Desinfectant 30cc.
2 Elastisch hydroﬁel windsel 6cm.
2 Cohesie verband.
1 Doos wondpleister 100x6cm.
1 Set elastisch vingerverband a
5stuks.
1 Doos pleisterstrips assortiment.
1 Rol hechtpleister breed 500x2,5cm.
1 Lister verbandschaar RVS.
1 Set wegwerphandschoenen a
4stuks.
2 Ideaalwindsel 400x6cm.
2 Ideaalwindsel 400x8cm.

verbandtrommel bhv

Product niet gevonden? Bel ons voor informatie!

892551
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EHBO-artikelen

EHBO-artikelen

> PLEISTERS

• Daardoor kan de pleister direct met
één hand op de wond geplakt worden.
• Dispenser met 40 pleisters van textiel • Navullingen zijn verkrijgbaar met
plastic en textiel pleisters.
en 45 van kunststof.
• Het systeem van de Salvequick pleis- • De navullingen worden geleverd in
doosjes van 6 stuks.
terdispenser is uniek.
• Als u een pleister uit de dispenser
navulling textiel 6x40 stuks 8 9 2 5 7 9
892577
pakt, trekt u automatisch ook van één dispenser
navulling plastic 6x45 stuks 8 9 2 5 7 8
kant het beschermfolie af.

Salvequick pleisterdispenser

Instant Cold Pack
• Dit koude kompres werkt verkoelend
en is voor eenmalig gebruik.
• Wanneer het kompres wordt ingeknepen worden de koolzuurkorrels
vermengd met water en koelt het
kompres af tot ongeveer 5 graden
Celsius gedurende 10 tot 15 minuten.

Pincet

koud kompres

892560

folie 160x210 zilver/goud

892564

• Pincet gemaakt van roestvrijstaal.
• Met schuine tips.
• Lengte 9cm.

RVS 9cm

892547

Elastische pleisters
• De elastische vingerpleister is geschikt als ‘doorwerk’ pleister door de
extra lengte en door de grote
mate van elasticiteit.
• Door de lengte kan de pleister
meerdere keren om de vingerworden
geplakt.
• Knelt niet af.

vinger elastisch 2x18cm 100
stuks
rol van 6cmx1m
100 stuks assorti
Leukoplast elastisch 5mx6cm

892559
892555
892562
1400887

deken

Vingerpleisters
• De zelfhechtende vingerpleister is
ideaal bij het behandelen van
bloedende wonden aan vingers en/
of tenen, snijwonden, blaren, ingescheurde nagels en natte en/of
vette huid.
• Het materiaal is zuurstof doorlatend
en kan tegen contact met water en
vocht.
• De (vinger)pleister kan worden
gebruikt door een gedeelte om te
vouwen tot wondkussen.

Detectiepleisters

• Daarna kan de pleister een aantal keer
om de wond gerold worden.
• De pleister kan daarna worden
afgescheurd en aangedrukt voor een
goede hechting.
zelfklevend gerold 25mmx4,5m8 9 2 5 6 6

• De pleisters zijn voorzien van een
blauwe kleur om de zichtbaarheid
te vergroten.
• Als er een pleister in het voedsel
terecht komt, is deze gemakkelijk
terug te vinden.
• Daarnaast zijn de pleisters voorzien
van een aluminium folie.
• Daardoor zijn ze met behulp van een
metaaldetector te scannen.
• 6 verschillende maten.

• Een reddingsdeken is een speciale
deken die het lichaam beschermt bij
oververhitting en onderkoeling.
• Het beschermd tegen hitte (zilver) en
koude (goud) maar isoleert ook.
• 160x210cm.

120 stuks assorti

892561

Blusdeken
Snelverband
Gaascompressen
• Voor het schoonmaken en afdekken
van kleine verwondingen.
• 100% katoen.
• Hoge treksterkte in lengte en breedterichting, hoge absorptie, ademend en
zacht.
5x5cm 16 stuksuks
• Steriel verpakt.
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892546

• Het snelverband is ideaal voor snelle
en effectieve bedekking van een
bloedende wond.
• Met name geschikt voor EHBO-gebruik
en onmisbaar in de verbanddoos.
• Vervaardigd van geperste verbandwatten in een nonwoven laagje.
• Aan twee zijden is een licht elastisch
8x10cm 10 stuks
hydroﬁel windsel vastgenaaid.
6x8cm 10 stuks
• Afmeting nr1 12x12cm.

BHV

892552
892553

• Officieel BHV vest met opdruk.
jas gedragen moet kunnen worden.
• Voor tijdens een oefening of inzet, bij
• Het hesje voldoet aan de norm
een ontruiming of een calamiteit.
EN0471.
• Uitsluitend verkrijgbaar in een grote
892558
maat omdat deze ook over een winter- bhv geel

• Met deze glasﬁber blusdeken valt
een brand op eenvoudige wijze in de
kiem te smoren, vooral als er geen
brandblusser in de buurt is of als deze
methode te rigoureus is.
• De blusdekenszijn tot 500 graden
Celsius te gebruiken.
• De blusdekens zijn conform de richtlijnen van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
• Let op: een blusdeken is niet geschikt
120x180cm
voor vet- en frituurbranden.<br />

Product niet gevonden? Bel ons voor informatie!

892563
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Persoonlijke beschermings middelen
>

Persoonlijke beschermings middelen

HANDSCHOENEN VOOR GRIP

>

OORKAPPEN

Griphandschoen PU-flex
• Lichte naadloos gebreide handschoen
van polyester, zeer goed tastgevoel
voorzien van PU op handpalm en
vingertoppen.
• Ideaal voor het uitvoeren van vingergevoelige werkzaamheden in droge
omstandigheden.

3M Peltor oorkap

zwart small
zwart medium
zwart large
zwart extra large

• 3M Peltor Optime II.
• De bekendste oorkap van Nederland,
tie, luchthavens, bouw en landbouw.
voor herhaaldelijk gebruik.
• Voldoet aan de norm EN352-1.
• SNR dempingswaarde 31dB.
890831
• Tegen lawaai in werkplaatsen, produc- zwart

1388291
1388293
1388290
1388292

> HANDSCHOENEN SNIJBESTENDIG

> HANDSCHOENEN DISPOSABLE

> OORDOPPEN

3M oordoppen Classic

• Door op te rollen in oor te plaatsen.
• De bekendste oordop met SNR waarde
28dB.
• 250 paar oordopjes in de verpakking.
• voldoet aan de norm EN352-2.

• 3M Ear Classic.
• Polymeerschuim oordop voor éénmalig
geel
gebruik.

doos à 500 stuks 8 9 0 8 2 9

3M Peltor oorkap met radio

Handschoenen ongepoederd

Snijbestendige handschoen
ActiveGear
• Naadloos gebreide snijbestendige
handschoen (EN388:2016 4X42C ) van
HPPE.
• Goede grip en vingergevoeligheid.
• Voorzien van een zachte PU coating
op handpalm en vingertoppen.
• Ideaal voor het uitvoeren van delicate
werkzaamheden waar middelhoge
snijbestendigheid nodig is.
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•
•
•
•

grijs 7/S
grijs 8/M
grijs 9/L
grijs 10/XL
grijs 11/XXL

1388446
1388447
1388528
1388449
1388448

Nitril handschoenen blauw.
Ongepoederd.
Voldoet aan alle europese eisen.
Voldoet aan de EN455 1,2,3,en AQL
1.5. Ook tbv cytostatica, EN norm 374.
• Per 100 verpakt in handige dispenser
doos.
nitril XL blauw doos à 100
stuks
nitril M blauw doos à 100
stuks

1399508
1399509

• Dankzij de WorkTunes Pro Headset
wordt het gemakkelijker om tijdens
het werk naar uw favoriete muziek te
luisteren.
• Werkt u in een lawaaierige omgeving,
dan hebt u er alle reden toe om een
headset te kiezen die niet enkel uw
gehoor beschermt, maar ook uw oren
verwent.
• Solide oorkap die goed dempt en
waarbij u ook nog eens lekker kunt genieten van muziek. U kunt naast radio
ook uw eigen mp3 speler aansluiten.
zwart

890879

Howard Leight
Laser oordoppen
• Howard Leight laser lite.
• De kleurrijke voorgevormde oordop
oor.
voor éénmalig gebruik.
• Verpakt per doos van 200 paar.
• Polyurethaan schuimdop met een SNR
• Voldoet aan de norm EN352-2.
waarde van 35dB.
doos à 400 stuks 8 9 0 8 3 0
• Door T-vorm beter in te brengen in het geel-roze

Product niet gevonden? Bel ons voor informatie!
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Veiligheid

> VEILIGHEIDSBRILLEN

GARANTIE

1
JAAR

Tesa waarschuwingstape

Univet veiligheidsbril 506

Univet veiligheidsbril 568

• Een compacte bril met verwisselbare
lenzen voor meerdere soorten
arbeidsomstandigheden.
• Beschikt over zijschermen en
verstelbare pootjes.
• Een veelzijdige bril met verwisselbare
lenzen die beschikt over de ideale
pasvorm.
• Breed gezichtsveld.

• De Univet 568 is licht en comfortabel.
• Verkrijgbaar in meerdere lenskleuren
en voorzien van een anti-kraslaag.
• Moderne en comfortabele
veiligheidsbril.
• Ook nog eens ultralicht want hij
weegt slechts 23 gram.
• Geschikt bij inslag van grotere
glashelder
deeltjes.

glashelder

890878

890876

• Zelfklevende markeringstape die
ontwikkeld is om zichtbare
veiligheidsbarrières te creëren en
permanente obstakels of gevarenzones te markeren.
• De tape heeft een PP-achterzijde en
een oplosmiddelvrije, zelfklevende
coating.
• De tape is bedoeld voor permanente
toepassing.
• Oplosmiddelvrije lijmlaag,
verouderings- en UV bestendig.
• 66mx50mm.

Tesa markeringstape

geel/zwart
rood/wit

800353
800354

• Tesaﬂex is een taaie geplastiﬁceerde
PVC-tape gecoat met een agressieve gemodiﬁceerde kleefmassa van
rubberhars, die een goede hechting
op veel verschillende oppervlakken
mogelijk maakt.
• Eenmaal verwijderd blijven er geen
resten achter, waardoor de tape ideaal
is voor tijdelijk of permanent gebruik
binnenshuis.
• Tesaﬂex is eenvoudig in gebruik vanwege de handscheurbaarheid.

PVC 50mmx33m blauw
PVC 50mmx33m geel
PVC 50mmx33m groen
PVC 50mmx33m rood
PVC 50mmx33m wit

1397041
1396985
1397025
1397031
1396955

> VEILIGHEIDSVESTEN

GARANTIE

1
JAAR

Portwest veiligheidsvest
C472
• Portwest veiligheidsvest C472.
• Aan te trekken over gewone (werk)
kleding.
• Te kiezen uit ﬂuorgeel of ﬂuororanje.
• 100% Polyester, 125 gr/m2.
• 1 horizontale en 2 verticale reﬂectiebanden.
• Voldoet aan de norm EN 471 klasse 2.
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GARANTIE

Tesa vloermarkeringstape

1
JAAR

QW3 veiligheidsvest

oranje
geel

890843
890844

• QW3 veiligheidsvest RWS.
• Aan te trekken over gewone
(werk)kleding.
• Te kiezen uit ﬂuorgeel of ﬂuororanje.
• 100% Polyester, 130 gr/m2.
• Verstelbare 3 voudige klittebandsluiting.

• 2 horizontale en 2 verticale
reﬂectiebanden.
• One size met verstelling van maat
door drukkers in de zijkant.
• Voldoet aan de norm EN 471 klasse
2-2 en RWS norm voor werken langs
landelijke (snel)wegen.
oranje
geel

890840
890841

• De slijtvaste, robuuste en ﬂexibele
vloermarkeringstape bestaat uit een
zacht PVC-substraat met een
acrylaatkleefstof.
• Het kan ook gebruikt worden op
gevoelige of ruwe oppervlakken en
dankzij de hoge ﬂexibiliteit van het
substraat is het ook geschikt voor
hechten aan hoeken.

Tesa antisliptape
50mmx30m blauw
50mmx30m geel
50mmx30m rood
50mmx30m wit
50mmx30m zwart
50mmx50m houd afstand

1396981
1397019
1396944
1396948
1396957
1396994

• De anti-slip tape bestaat uit een
PVC-substraat met aluminiumoxide
coating.
• Een sterke kleeﬂaag van acrylaat
verzekert een goede houvast op de
ondergrond.

• De bijzonder slijtagebestendige, sterke
tape is bestand tegen reinigingsmiddelen, zout water en kan zonder
probleem met de hand worden
afgescheurd.
25mmx5m ﬂuorescent
25mmx5m transparant
25mmx5m zwart
50mmx5m zwart
15mmx50m zwart
15mmx50m zwart/geel

Product niet gevonden? Bel ons voor informatie!

1396995
1397038
1397042
1397012
1397043
1396965
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Veiligheid

Veiligheid
>

BRANDPREVENTIE

Poederblusser

Quantore hygiënescherm

• Zorgt voor een verlaagde kans op
speekseloverdracht.
• Dankzij deze doorzichtige kunststof
• Bruikbaar volgens richtlijnen RIVM
kuchschotten zitten jij en je personeel
&amp; KNV.
veilig.
• In een hand omdraai te monteren.
• Zo kan een medewerker nog wel de
• Scherm dikte: 5mm.
pinautomaat beschikbaar maken of
1400862
het bonnetje op de toonbank plaatsen. 75x80cm

Reinigingsdoeken
Desinfecterende doeken. Voor het
snel desinfecteren van handen en
oppervlakten.

50% alcohol
multi hygiene 100 stuks

1388161
1388677

• Poederblusser, inzetbaar waar de
brand snel en doeltreffend moet
worden geblust en de gevolgschade
van weinig belang is.
• Voor in de auto, caravan, camper,
schuur, werkplaats of boot.
• Universeel inzetbaar.
• Direct gebruiksklaar.
• Eenvoudig te bedienen.
• Vorstbestendig tot -30?C.
• Voor het blussen van vaste stoffen,
vloeistoffen, gassen en brand in
voertuigen.

2kg
6kg

890272
890273

Schuimblussers
• Met een schuimblusser spuit je een
afsluitende laag schuim over de brandende stoffen.
• Hierdoor dooft het vuur snel en kan
het niet opnieuw ontbranden.
• Het schuim geeft bovendien weinig
gevolgschade.

• Inzetbaar waar de brand snel en doeltreffend moet worden geblust en waar
je weinig gevolgschade wilt.
• Universeel inzetbaar.
• Direct gebruiksklaar.
• Eenvoudig te bedienen.
• Voor het blussen van vaste stoffen en
vloeistoffen.
2 liter
6 liter

890275
890276

Nobo bureau hygienescherm
acryl
9V

• Het Nobo bureau veiligheidsscherm
van transparant acryl biedt een
effectieve sociale afstandsoplossing
voor elke omgeving en maakt tevens
duidelijke en veilige communicatie
mogelijk. Dit vrijstaande bureau veiligheidscherm kan individueel gebruikt
worden of verbonden met meerdere
schermen en uitbreidingspanelen om
een modulair systeem voor de ruimte
te creëren.

Uvix UV-C lampen
• UV-C straling helpt bij het bestrijden
van bacteriën en virussen en wordt
al tientallen jaren toegepast als
desinfectiemiddel voor lucht, water en
oppervlakken inbijvoorbeeldde chemische en voedselindustrie.
• De bandbreedte waarmee de lamp
UV-C straling afgeeft, breekt DNA af.
• Bacteriën en virussen kunnen bij blootstelling aan dit licht niet overleven.
• Met de meegeleverde afstandsbediening stelt u vooraf de timer in.
• Hiermee kan de lamp in gebruik
worden genomen zonder personen
langdurig bloot te stellen aan het licht
• De lamp heeft een CE-markering en is
Europees gecertiﬁceerd.
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large
auto model
extra large
small
medium

1396697
1396698
1396699
1396700
1396701

modulair transparant acryl
1200x1000mm
modulair transparant acryl
1400x1000mm
uitbreidingspaneel modulair transparant acryl
1200x1000mm
uitbreidingspaneel modulair transparant acryl
1400x1000mm

1386255
1386253
1386263
1386254

Rookmelders
• Ideaal voor kantoren, leefruimtes
en slaapkamers.
• Diverse modellen met met diverse
functionaliteiten.
• Makkelijk te installeren.
• Montage-materiaal bijgesloten.
hittemelder incl.
1400881
9V lithium batterij
optisch 230V
1400882
optisch draadloos koppelbaar 1400883
230V
optisch incl. 3V lithium batterij 1400884
Koolmonoxidemelder
1400885
Honeywell
optisch draadloos koppelbaar 1400886
incl. 3V batterij

Blusdeken
• Met deze glasﬁber blusdeken valt
een brand op eenvoudige wijze in de
kiem te smoren, vooral als er geen
brandblusser in de buurt is of als deze
methode te rigoureus is.
• De blusdekenszijn tot 500 graden
Celsius te gebruiken.
• De blusdekens zijn conform de richtlijnen van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
• Let op: een blusdeken is niet geschikt 100x100cm
120x180cm
voor vet- en frituurbranden.

Product niet gevonden? Bel ons voor informatie!

890271
892563

121

Veiligheid

Evenementen

> SCHRIJFWAREN

Detectamet detectie balpen
Tufftip

voorkomen dat de pen gaat glijden
of draaien, vooral in natte of vettige
omgevingen.
• Robuust en vrijwel onbreekbaar, en
• Volledig metaal- en X-ray detecteerbavoorzien van verbeterd RVS veerre polypropyleen pen.
mechanisme om in te klikken.
• Detecteerbare HD pennen zijn revolu• Tufftip vulling die tot 5.000 meter
tionair ontworpen en hebben een bekan schrijven, voldoet aan de norm EC
hulzing speciaal ontwikkeld voor extra
1935/2004 voor direct contact met
comfort en een uitstekende balans.•
levensmiddelen en de regelgevingen
De pen heeft een matte behulzing
80/590/EEC en 89/109/EEC.
en lichte textuur, en is voorzien van
610080
natuurlijke grip met inkepingen om te blauw

> EVENEMENTENBANDJES

Polsbandjes blanco

• Breedte 19mm.
• Sterke tapesluiting.
• Verpakt per 100 stuks per kleur.

• Individueel genummerde neutrale
polsbandjes van Tyvek materiaal.
• Geschikt voor kleinere events, schoolfeesten of binnen verenigingen.
• Beschrijfbaar met watervaste stift.

groen blister à 100 stuks
blauw blister à 100 stuks
rood blister à 100 stuks
geel blister à 100 stuks
polsbandjes 19mm x 250mm
100st

Detectamet detectie balpen
Cryo

505259
505260
505261
505262
1386897

> ENTREEBEWIJZEN

Polsbandjes met opdruk
• Bedrukte polsbandjes van Tyvek materiaal.
• Geschikt voor allerlei events, schoolfeesten of binnen verenigingen.

• Beschrijfbaar met watervaste stift.
• Breedte 19mm.
• Verpakt per 100 stuks per soort.
18+ don’t drink and drive groen 5 0 5 2 6 8
blister à 100 stuks
alcohol not permitted rood
505269
blister à 100 stuks
vip wit
blister à 100
505270
stuks

> GARDEROBEBONNEN

• Cryo pen kan tot 8.000 meter schrijven en is onder druk gevuld waardoor
• Deze pen heeft een matte behuizing
in alle omstandigheden geschreven
en lichte textuur, en is voorzien van
kan worden, zelfs op de kop en bij
natuurlijke grip met inkepingen om te
extreme kou.
voorkomen dat de pen gaat glijden of
• Voldoet aan de norm EC 1935/2004
draaien,
voor direct contact met levensmidde• Vooral in natte of vettige omgevingen.
len en de regelgevingen 80/590/EEC
• Robuust, vrijwel onbreekbaar, en
en 89/109/EEC.
voorzien van een verbeterd RVS
blauw
610081
veer-mechanisme om in te klikken.

• Met uitgestanste gleuf voor over het
hangertje van de jas.
• 2x500 bonnen per rol, één bon voor
bij de jas en één bon met hetzelfde
nummer voor de klant.

Entreebewijzen

Garderobebonnen

een rode overdruk.
• Standaard entreebewijzen op een rol.
•
• Voorzien van een doorlopende numme- 1000 entreebewijzen per rol.
wit
rol à 1000 stuks 0 6 2 4 9 4
ring.
rol à 1000 stuks 0 6 2 4 9 5
• Met geperforeerde controlestrook met blauw

• Standaard garderobebonnen op een
rol.
rood
• Voorzien van een doorlopende numme- groen
blauw
ring.

> PERSONENTELLER

rol à 500 stuks
rol à 500 stuks
rol à 500 stuks

062491
062492
062493

> AFZETLINT

Waarschuwingstape

2.0

Detectamet detectie
whiteboardstift

Detectamet detectie viltstift

• Volledig detecteerbare uitwisbare marker voor zowel metaal als
x-ray detectie, eenvoudig visueel
detecteerbaar, vervaardigd van
polypropyleen, geschikt voor gebruik
• Materiaal: polypropyleen.
in de voedselverwerkende industrie,
• Voldoet aan de norm EC 1935/2004
de metalen deeltjes zijn volledig door
voor direct contact met levensmiddehet polypropyleen verspreid, hierdoor
len en de regelgevingen 80/590/EEC
is gegarandeerd dat het volledige
en 89/109/EEC.
product detecteerbaar is, dit artikel is
blauw
630971
leverbaar met een blauwe behuizing.

• Volledig detecteerbare permanente
marker, geschikt voor zowel metaal
als x-ray detectie, eenvoudig visueel
detecteerbaar, vervaardigd van
polypropyleen, geschikt voor gebruik
in de voedselverwerkende industrie,
de metalen deeltjes zijn volledig door
het polypropyleen verspreid, hierdoor
is gegarandeerd dat het volledige
product detecteerbaar is, dit artikel is
leverbaar met een blauwe behuizing.
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• Speciﬁcaties: uitvoering: permanent,
schrijfpunt: rond.
• Materiaal: polypropyleen.
• Voldoet aan de norm EC 1935/2004
voor direct contact met levensmiddelen en de regelgevingen 80/590/EEC
en 89/109/EEC.
blauw

630970

OPUS 2 personenteller
•
•
•
•
•
•

Telling van 0 tot 9999.
Handmatige herinstelling.
Mechanisme van metaal.
Behuizing van gepolijst metaal.
Afmetingen 50x50x50mm.
Gewicht 59g.

chroom

062510

• Tesa Waarschuwingstape Universal
is een multifunctionele, zelfklevende
markeringstape die ontwikkeld is
om zichtbare veiligheidsbarrières te
creëren en permanente obstakels of
gevarenzones te markeren.
• De tape heeft een PP-achterzijde en
een oplosmiddelvrije, zelfklevende
coating.
• De tape is bedoeld voor permanente
toepassing en biedt langdurige
uv-bestendigheid.
• Voldoet aan EU-richtlijnen en
verkrijgbaar in rood-wit of zwart-geel.
• Sterke PP folie.
• Oplosmiddelvrije lijmlaag,
verouderings- en UV bestendig.
• 66mx50mm.

geel/zwart
rood/wit

Product niet gevonden? Bel ons voor informatie!

800353
800354
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Evenementen
> CONSUMPTIEBONNEN EN -MUNTEN

Consumptiebonnen 2-zijdig

Consumptiebonnen 1/2
• Kleine halve consumptiebonnen
zijn handig in het gebruik, ook in
combinatie met de grote hele
consumptiebon op rol.
• Duidelijke oranje consumptiebonnen
van 30x30mm op een rol van
500 bonnen.

• Iedere bon heeft een eigen
(doorlopend) nummer en een duidelijke
perforatie, waardoor de bon
gemakkelijk af te scheuren is.
• Verpakt per 5 rollen.
oranje

set à 5 stuks

062526

• Grote duidelijke kleurrijke consumptiebonnen van 57x30mm op een rol van
1000 bonnen.
• Iedere bon heeft een eigen (doorlopend) nummer en een duidelijke
perforatie, zodat de bon gemakkelijk
af te scheuren is.
• De bon is vanwege de papiersoort,
de doorlopende nummering en de
twee soorten perforatie per bon veilig rood
blauw
tegen kopiëren.
• Verpakt per 2 rollen van 1000 bonnen. geel

set à 2 stuks
set à 2 stuks
set à 2 stuks

062522
062523
062525

Klaar voor
verzending

Consumptiebonnen UV
beveiligd
• Consumptiebon met UV beveiliging en
tekst in 4 talen.
• Vochtwerend papier 170gr/m2.
• Per bon geperforeerd.
• Niet te kopiëren (UV-Beveiliging).
• UV-lampje is als controlemiddel te
gebruiken.
• Bonmaat 50x28mm.
• Neutrale bon voor iedere gelegenheid.

Consumptie breekmunten
• Strips met 10 bonnen, 50 strips
per boekje.
• Verpakt per 5 boekjes met 500 bonnen.
062512
062514
062516

rood
groen
oranje

pak à 200 stuks 0 6 2 4 9 7
pak à 200 stuks 0 6 2 4 9 8
pak à 200 stuks 0 6 2 4 9 9

Consumptiemunten
accessoires

Consumptiemunten
• Kunststof consumptiemunt Ø29mm.
• Voorzien van reliëf bedrukking
“1 consumptie”.

• Kunststof breekmunten.
• Het kunststof is zo gemaakt dat u
ieder muntje individueel kunt afbreken
en los daarvan is ieder muntje door
blauw
rood
twee deelbaar.
geel
• In doosjes van 200 stuks.

rood
wit
blauw

doos à 750 stuks 5 0 5 2 6 3
doos à 750 stuks 5 0 5 2 6 4
doos à 750 stuks 5 0 5 2 6 5

• Tel- en sorteerbak voor 500
consumptiemunten van Ø29mm.

bak voor 500 munten

505266

> NUMMERBLOKS

Nummerblok

Nummerbloks
• 100 nummers in tweevoud per blok.
• Per doos de nummers 1 tot en met
1000.
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wit
blauw
groen
geel
oranje
roze

doos à 10 stuks
doos à 10 stuks
doos à 10 stuks
doos à 10 stuks
doos à 10 stuks
doos à 10 stuks

062500
062503
062504
062505
062506
062509

• Nummerbloks in 6 kleuren.
• Genummerd van 1 t/m 1000.
• Ieder boekje heeft een eigen
controlenummer.
• Dus al heeft u 100 Roze boekjes van
1 t/m 1000, dan nog zijn alle bonnen
verschillend.
• Iedere bon is geheel geperforeerd
en gemakkelijk uit het boekje te
scheuren.
• Neutrale uitvoering en handig in
gebruik.

• Extra zekerheid door een extra
controlenummer per bon.
• Verpakt per 6 boekjes assorti.
Nummerblok 1-1000 assorti
set à 6 stuks

062540

De artikelen in deze catalogus liggen op voorraad in ons externe distributiecentrum
in Beuningen. Met een logistiek centrum van 32.350 m2 liggen er ruim 25.000 artikelen
klaar voor verzending. Vanuit het logistiek centrum worden de artikelen zorgvuldig
verpakt en verwerkt, om ze vervolgens zo snel mogelijk te verzenden. Zo krijg jij de
gewenste artikelen op tijd geleverd!

Batterijen
>

STAAF- EN BLOKBATTERIJEN

Duracell batterijen Optimum
• De nieuwe Duracell Optimum,
“De” beste alkaline batterijen.
• De nieuwe Duracell Optimum alkalinebatterij met de meest baanbrekende
Duracell-technologie ooit heeft een
nieuw kathodesysteem dat sommige
apparaten tot 200% extra levensduur,
of andere apparaten extra vermogen
biedt kracht geeft
• Duracell Optimum gaat in veel apparaten met gemiddeld tot hoog energieverbruik langer mee dan eerdere
Duracell alkalinebatterijen.
• U kunt bijvoorbeeld tot wel 700 foto’s
maken met uw Fujiﬁlm Instax mini
11 camera3 of langer spelen met de
draadloze controller van uw Xbox One.
• In andere apparaten biedt Duracell
Optimum meer vermogen kracht dan
andere Duracell-alkalinebatterijen
zodat ze veel beter én langer werken.
• De verpakking is 100% recyclebaar en
bevat 0% plastic.
• Duracell Optimum, extra levensduur of
extra vermogen.

Duracell batterijen Plus
• Duracell Plus gaat nog langer mee
door meer actieve deeltjes.
• Deze batterijen zijn speciaal ontwikkeld voor alle apparaten die je
dagelijks gebruikt.
• Je wilt dat deze apparaten het gewoon goed doen als je ze nodig hebt.
• Denk bijvoorbeeld aan de afstandsbediening, zaklampen, een wandklok en
het speelgoed van je kinderen.
• Behoudt zijn energie 10 jaar wanneer
hij niet wordt gebruikt.
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AA penlite
set à 4 stuks
AA penlite
set à 5 stuks
AA penlite
set à 8 stuks
AA penlite
set à 12 stuks
AAA potlood
set à 4 stuks
AAA potlood
set à 5 stuks
AAA potlood
set à 8 stuks
AAA potlood
set à 12 stuks

1,5volt

1387901

1,5volt

1388146

1,5volt

1387963

1,5volt

1387861

1,5volt

1387935

1,5volt

1388147

1,5volt

1388141

1,5volt

1388148

AA penlite 1,5volt
set à 4 stuks
AA penlite 1,5volt
set à 6 stuks
AA penlite 1,5volt
set à 8 stuks
AA penlite 1,5volt
set à 12 stuks
AA penlite 1,5volt
set à 20 stuks
AAA potlood 1,5volt
set à 4 stuks
AAA potlood 1,5volt
set à 6 stuks
AAA potlood 1,5volt
set à 8 stuks
AAA potlood 1,5volt
set à 12 stuks
AAA potlood 1,5volt
set à 20 stuks
C baby
1,5volt
set à 2 stuks
D mono
1,5volt
set à
2 stuks
blok
9volt
blok
9volt 2 stuks

1388140
1387931
1388144
1388138
1388149
1388139
1388145
1388143
1388151
1387955
1388153
1388154
1388155
1388157

Product niet gevonden? Bel ons voor informatie!
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Batterijen

Batterijen

Duracell batterijen Ultra
Speciaal
• Speciale batterijen, bijzonder geschikt
voor bijvoorbeeld autoalarm,
autosleutels en digitale camera’s.
AAAA 1,5volt set à 2 stuks
123 foto 3V lithium
123 foto 3V lithium
set à 2 stuks
MN21 12V alkaline
set à 2 stuks
N 1,5volt alkaline
set à 2 stuks

413527
413595
413593
413521
413550

Varta batterijen Ultra Lithium
• Lithium batterijen gaan tot wel
8x langer mee dan Alkaline batterijen.
• De hoge stroomafgifte maakt de
batterijen zeer geschikt voor producten met een hoge energiebehoefte,
zoals digitale camera’s.

• De 9V Lithium is uitermate geschikt
voor rookmelders door de lange
houdbaarheid tot wel 10 jaar van
Lithium batterijen.
• Lithium batterijen wegen de helft
van het gewicht van de vergelijkbare
Alkaline batterijen en zijn bestaand
tegen extreme temperaturen
(van -40C tot +50C).
AAA potlood 1,5volt
set à 4 stuks
AA penlite 1,5volt
set à 4 stuks
blok
9volt

413868
413867
413881

Varta batterijen
Longlife Power
• High Energy is Varta’s krachtigste
Alkaline batterij, speciaal ontwikkeld voor apparaten met een grote
constante energiebehoefte, zoals
draagbare radio’s, gameboys, mp3
spelers en speelgoed.
• De nieuwe High Energy batterijen
worden in een handige Single Press
Out verpakking geleverd.
• Alle batterijen individueel verpakt
-voor optimaal gemak.

AAA potlood 1,5volt
set à 4 stuks
AAA potlood 1,5volt
set à 8 stuks
AAA potlood 1,5volt
voordeelpak à 12 stuks
AA penlite 1,5volt
set à 4 stuks
AA penlite 1,5volt
set à 8 stuks
AA penlite 1,5volt
voordeelpak à 12 stuks
C baby
1,5volt
set à 2 stuks
D mono
1,5volt
set à 2 stuks
blok
9volt

413757

V23GA
52mAh
V23GA
52mAh
LR1
850mAh
LR1
850mAh

413771

413870
413832
413756
413869
413833
413758
413759
413760

Quantore batterijen
• Standaard batterij voor veelzijdig
gebruik.
• Gebruik deze alkaline batterijen voor
bijvoorbeeld speelgoed, draadloze
muis, afstandsbediening enzovoort.
• Een goede batterij voor een lage prijs.
aaa alkaline
aa alkaline
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1391844
1391845

AAA potlood 1,5volt
set à 4 stuks
AAA potlood 1,5volt
Varta batterijen Energy
voordeelbox à 24 stuks
AA penlite 1,5volt
• De Varta alkaline energy is de ideale
set à 4 stuks
batterij voor standaard gebruik waarbij AA penlite 1,5volt
voordeelbox à 24 stuks
er geen piekverbruik is.

413831
413907
413830
413906

Varta batterijen speciaal
• Alkaline batterijen voor apparatuur
met een hoog energieverbruik, zoals:
speelgoed, audioapparatuur,
elektronische spellen, enz.

Ø10,3mm
blister à 1stuk
Ø10,3mm
blister à 2stuk
12x30,2mm
blister à 1stuk
12x30,2mm
blister à 2stuk

Product niet gevonden? Bel ons voor informatie!

413871
413772
413861
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Batterijen
>

Batterijen

OPLAADBARE BATTERIJEN

> BATTERIJ-OPLADERS

Duracell oplaadbare
batterijen Ultra
• Onze meest duurzame oplaadbare
batterij.
• Werkt gegarandeerd tot 5 jaar.
• Kan tot 400 keer opgeladen worden.
• Blijft tot 12 maanden opgeladen.
• Direct klaar voor gebruik, opgeladen bij
aankoop.
• Powerful en longer lasting in hightech
toepassingen.
• Beschikbaar in AA (2.500 mAh) en
AAA (850 mAh.
• 5 jaar garantie.

AAA potlood 850mAh
set à 4 stuks
AA penlite 2500mAh
set à 4 stuks

413567
413565

2xAA

Duracell batterij-oplader
CEF22 Multi Charger

• De bekendste batterijen.
• Voorzien van Precharged technology
echter nog niet opgeladen.
• Tot 400 maal te herladen zonder
geheugeneffect.
• Blijft tot 6 maanden opgeladen.
• Voor apparaten die je heel veel
gebruikt (draadloze muis, mp3 spelers,
digitale camera’s, zaklamp tijdens
vakanties) zijn oplaadbare batterijen
een uitkomst.
• 3 jaar garantie.

Duracell batterij-oplader
CEF27

• Deze CEF22 batterij lader van Duracell
is dé ideale lader voor het hele gezin.
• Hij kan namelijk maar liefst 8 batterijen tegelijk opladen.
• Hij laadt bovendien ook nog eens de
meest gebruikte batterijen op. Zoals
AA, AAA, C, D en zelfs 9V.
• Oplaadtijd voor 4xAA 1300mAh is 3uur.
CEF22
• Afmetingen 71x120x303mm.

Duracell oplaadbare
batterijen Plus

AAA potlood 750mAh
set à 4 stuks
AA penlite 1300mAh
set à 4 stuks
C baby
3000mAh
set à 2 stuks
D mono
3000mAh
set à 2 stuks
blok 9V
170mAh

•
•
•
•

universele lader 4 1 3 7 3 9

130

Snelle lader van Duracell.
Laadt 2 batterijen in 45 minuten.
Capaciteit 4 AA of AAA batterijen.
De batterijen worden onafhankelijk
van elkaar geladen.
• Zeer compact en strak design.
• Wordt geleverd inclusief batterijen
2xAA 1300mAh en 2xAAA 700mAh.

CEF27 incl. 2xAA (1300mAh)
+2xAAA batterijen(700mHa)

413797

Pocket incl. 2xAA(2100mAh)+2xAAA(800mAh)
Pocket excl. batterijen

413827

413798
413793
413695
413696
413694

Varta oplaadbare batterijen
Ready To Use
• Varta heeft een nieuwste generatie
Ready To Use oplaadbare batterijen en
verkrijgbaar in verschillende capaciteiten geschikt voor ieder product.
• PRE-CHARGED: Reeds opgeladen in
de verpakking en direct klaar voor
gebruik!
• Behoudt 90% van zijn energie zelfs na
1 jaar niet te zijn gebruikt.
• Nooit meer lege oplaadbare batterijen.
• Milieubewust en kostenbesparend.

2xAAA

2xAAA

AAA potlood 800mAh
set à 2 stuks
AAA potlood 800mAh
set à 4 stuks
AAA potlood 1000mAh
set à 4 stuks
AA penlite 2100mAh
set à 4 stuks
AA penlite 2600mAh
set à 2 stuks
AA penlite 2600mAh
set à 4 stuks
AA 4 x penlite en 2 x AAA
gratis

413768
413762
413876

Varta oplader Pocket
Varta oplader universeel

413761
413874
413875
413529

• Universele batterijlader.
• Laadt tot vier batterijen gelijktijdig.
(2/4 AA; 2/4 AAA; 2/4 C; 2/4 D; 1x 9V
batterijen).
• Veiligheidstimer, schakeld
automatisch uit.

• Bureaulader met 3 LED’s.
• Globaal Voltage - wereldwijd gebruik
(100-240V).
• Deze laders worden geleverd
exclusief batterijen.
universele lader (5 uur voor 4 4 1 3 8 2 8
batterijen)

• Pocket Charger.
• Zeer geavanceerd ontwerp.
• Optimaal inzicht in laadstatus
door LED.
• Aangename blauwe LED.
• Veiligheidstimer - voorkomt overladen.
• Elegante en compacte vorm.
• Laadt 2 AA / AAA tegelijk.

Product niet gevonden? Bel ons voor informatie!

413829

131

Batterijen
>

Electra

KNOOPCELBATTERIJEN

> STEKKERDOZEN

CR1616 Ø16mm
3V lithium 50mAh
CR2016 Ø20mm
3V lithium 90mAh
Duracell knoopcelbatterijen set à 2 stuks
CR2025 Ø20mm
3V lithium 170mAh
• Duracell biedt een groot assortiment set à 2 stuks
aan speciale batterijen die gebruikt
CR2032 Ø20mm
kunnen worden in elektronica die be- 3V lithium 180mAh
trouwbare energie vraagt van knoop- set à 2 stuks
CR2430 Ø24,5mm
muntbatterijen.
3V lithium 280mAh
• De Duracell knoopcelbatterij is
CR2450 Ø24,5mm
ontwikkeld voor gebruik in elektronica 3V lithium 540mAh
(ﬁetscomputers, postweegschaal, ra- LR43 Ø11,6mm
dio, elektronische agenda), beveiliging 1,5V alkaline 170mAh
(bankkaartlezer), medische apparatuur set à 2 stuks
(glucometers, hartslagmonitor), ﬁtnessapparaten en lampen.

4 1 3 5 9 4 LR44 Ø11,6mm
1,5V alkaline 170mAh
4 1 3 6 3 4 set à 2 stuks
LR54 Ø11,6mm
1,5V alkaline 50mAh
4 1 3 6 0 3 set à 2 stuks
D357/303 Ø11,6mm
1,5V Silver Oxide 170mAh
4 1 3 6 0 2 set à 2 stuks
V377 Ø6,8mm 1,5V Silver
Oxide 18mAh
4 1 3 5 7 0 V392/384 Ø7,9mm 1,5V
Silver Oxide 45mAh
4 1 3 5 1 3 CR2032 Ø20mm 3V lithium
180mAh set à 4 stuks
4 1 3 6 3 5 LR44 Ø11,6mm 1,5V alkaline
170mAh set à 4 stuks

413630
413631
413540
413568
413633
413592
413629

Hama stekkerdozen
hittebestendig
Hama stekkerdozen met
schakelaar
• Eenvoudige 6-weg stekkerdoos met
randaarde en 3 meter kabel.

Duracell
Hoortoestelbatterijen
• De Duracell Easytab gehoorapparaatbatterij is gemakkelijk vast te houden,
te vervangen en te verwijderen.
• Een extra lange tab maakt het
eenvoudig te hanteren, en de lichte
verpakking is gemakkelijk te openen.
• Easytab gehoorapparaatbatterijen,
met DuralockTM energiepreservatie
systeem, hebben een kleur per maat,
oranje voor maat 13 en bruin voor
maat 312.
• Nu behoudt uw batterij haar energie
voor 4 jaar lang gegaraandeerd, alvorens het gebruik.

Varta knoopcelbatterijen
• Kleine knoopcellen leveren grote
prestaties.
• Voor autosleutels, rekenmachines,
camera’s en andere elektrische
apparaten.
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300cm
500cm
500cm

6-voudig wit
6-voudig zwart
6-voudig wit

436145
436196
436146

• Deze hittebestendige kunststof stekkerdoos heeft ophangogen waardoor
wandmontage mogelijk is.
• Tevens heeft de stekkerdoos een
tweepolige, verlichte veiligheidsschakelaar en een praktische kabelhouder.
150cm
150cm

6-voudig zwart
6-voudig wit

436103
436197

DA13 Ø7,9mm
413588
1,45V-310mAh set à 6 stuks
DA312 Ø7,9mm
413589
1,45V-180mAh set à 6 stuks

CR1616
3V-55mAh
CR1620
3V-70hAh
CR2016
90mAh
CR2016
90mAh
CR2025
170mAh
CR2025
170mAh
CR2032
230mAh
CR2032
230mAh
CR2430
280mAh
CR2430
280mAh
CR2450
560mAh
CR2450
560mAh
V13GA
125mAh
V13GA
125mAh
V377
25mAh

Ø16mm
1stuk
Ø16mm
1stuk
Ø20mm
1stuk
Ø20mm
5stuk
Ø20mm
1stuk
Ø20mm
5stuk
Ø20mm
1stuk
Ø20mm
5stuk
Ø24,5mm
1stuk
Ø24,5mm
2stuk
Ø24,5mm
1stuk
Ø24,5mm
2stuk
Ø11,6mm
1stuk
Ø11,6mm
2stuk
Ø6,8mm
1stuk

413773
413774
413775
413824
413776
413823
413777
413822
413769
413865
413770
413866
413779
413872
413873

Hama stekkerdozen met
beveiliging
• Stekkerdoos wit met overspanningbeveiliging tegen o.a. blikseminslag.
140cm
140cm
300cm
300cm

6-voudig zwart
6-voudig wit
6-voudig zwart
6-voudig wit

436101
436100
436194
436195

Scotch isolatietape
• Vlambestendige isolatie voor
hoogspanning (5000 V).
• Conform de IEC-norm 60454-3-1.
• Het oppervlak moet schoon en droog
zijn.

15mmx10m zwart
doos à 12 stuk
15mmx10m wit
doos à 12 stuk

Product niet gevonden? Bel ons voor informatie!

870021
870022
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Verlichting en lampen

Verlichting en lampen

> HANSA BUREAULAMPEN

Hansa bureaulamp led Space
• Hansa bureaulamp Space, LED-lamp.
• De LED’s kunnen niet vervangen
worden.
• Armlengte 440mm.
• Hoogte 500mm.
• Voet Ø130mm.
• Lampkop Ø95mm.
• Led 3W.
• Licht 200 Lumen.
• 3000K warmwit.

Hansa bureaulamp led
Vario Plus

Hansa bureaulamp
led Firenze

• Lichtsterkte 600 lux.
• Brandduur 30.000uur.
• Energielabel A++.
zwart
zilver

495314
495315

• Bureaulamp met energiezuinige
led-lampen.
• Stijlvolle lamp in leuk design.
• Uitvoering in aluminium met zware
voet Ø160mm.
• Verstelbare arm dankzij verﬁjnd
scharniersysteem.

Hansa bureaulamp led Twist
• Verticale weerkaatsing van licht
tot 90°.
• 220Volt led 6W.
• Gewicht 1kg.
• Armlengte 400mm.
zilvergrijs

495288

• Bureaulamp met energiezuinige
led-lampen.
• Voorzien van USB poort (5V-1A).
• In elke hoogte instelbaar tot 39cm..
• Dankzij de ﬂexibele buis van 34cm. in
veel variaties te plaatsen.
• Met 5-staps dimmer.

• Met led’s die samen 300lumen licht
geven.
• 30.000 branduren.
• Lampvoet 170x90mm.
• Energielabel A++.
zwart

495241

• Bureaulamp met energiezuinige
led-lampen.
• Modern en elegant design.
• Met zwaar voetplateau.
• In elke hoogte instelbaar tot 50cm.
• Dankzij de scharnierpunten in veel
variaties te plaatsen.
• Met 4-staps dimmer in 4 lichtkleuren
(van wit tot warm).

• Met led’s die samen 2700 tot 6400
kelvin licht geven.
• 40.000 branduren.
• Energielabel A++.
antraciet
zilvergrijs

495294
495295

• Het professionele topmodel van
Hansa.
• Vloerlamp met energiezuinige
led-lampen.
• Modern en elegant design.
• Met 67% direct en 33% indirect licht.
• Met zwaar voetplateau van 40x25cm.
• Met led’s die samen 4800 lumen licht
geven.
• 30.000 branduren.
• 4000 kelvin naturel wit licht.
• Hoogte 190cm.
• Afmeting lamphoofd 55x30cm.
aluminium
• Energielabel A++.

495292

> HANSA VLOERLAMPEN

Hansa bureaulamp led Magic
• Bureaulamp met energiezuinige
led-lampen.
• Modern en elegant design.
• Een echte blikvanger.
• Met zwaar voetplateau.
• In elke hoogte instelbaar tot 50cm..
• Dankzij de scharnierpunten in veel
variaties te plaatsen.
• Met 5-staps dimmer en 3 lichtkleuren
(van wit tot warm).
• Met led’s die samen 500 lumen licht
geven.
• 30.000 branduren.
• Lampvoet 185x125mm.
• Energielabel A++.

Hansa bureaulamp led 4YOU

zwart aluminium

495240

• Bureaulamp met energiezuinige
led-lampen.
• Met 3 lampcovers in zilver, zwart én
rood voor een eigen kleurstelling.

• Uitvoering in aluminium met zware
voet Ø180mm.
• Verstelbare arm dankzij verﬁjnd scharniersysteem.
• 220Volt led 4,8W.
• Armlengte 420x420mm.
• Energielabel A++.
aluminium

495273

1850gr en 20x14cm groot.
• Grote spanlengte van 90cm.
• Compactlamp 220Volt 11W.
• Praktische energiebesparende bureau- • Geschikt voor lampen met voet G23
(PL-S 11W).
lamp.
•
Energielabel A.
• Schaduwvrij licht dankzij de lange
zwart
495232
reﬂector.
zilvergrijs
495266
• Uitgerust met een zware voet van

Hansa bureaulamp Ecostar

Hansa vloerlamp led
MaxLight

Hansa bureaulamp Slim

Hansa bureaulamp led 4Stars
• Praktische energiebesparende
led-bureaulamp.
• Schaduwvrij licht dankzij de lange
reﬂector.
• Uitgerust met een zware voet van
1800gr en Ø153mm doorsnede.
• Grote spanlengte van 67cm.
• 6W ledlamp met 20.000 branduren.
• 5000 Kelvin neutraal wit licht.
• Energielabel A++.
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zwart
zilvergrijs

495290
495291

• Hansa Slim LED.
• Innoverende technologie in mooie
geborstelde metalic afwerking.
• Aanraakdimmer met 4 niveaus
op sokkel.
• Homogene verlichting, perfect voor
het werk.
• LED 7W.
• De LED’s kunnen niet vervangen
worden.
• Armlengte 450mm.
• Hoogte 410mm.
• Voet 180x120mm.
• Lampkop 300x50mm.
• Licht 360 Lumen.

•
•
•
•

4000K neutraalwit.
Lichtsterkte 880 lux.
Brandduur 20.000uur.
Energielabel A++.

zilvergrijs

495246

Product niet gevonden? Bel ons voor informatie!
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> MAUL BUREAULAMPEN

> MAUL VLOERLAMPEN

MAUL vloerlamp MAULjuvis

MAUL werkpleklamp
MAULcraft
• Krachtige design led-bureaulamp.
• Traploze dimmer met touch-bediening
op de lampenkap.

MAUL bureaulamp LED
MAULgrace dimbaar colour
vario
• Designlicht met dubbele arm.
• Kleurtemperatuur traploos en verlichtingssterkte in 4 niveaus instelbaar.

MAUL bureaulamp LED
MAULstella Qi dimbaar colour
vario
• Instelbare lichtsterkte en kleur,
van warm wit tot daglicht.
• 2 opties tot opladen.
• Voet voorzien van draadloos oplaadstation voor smartphones
(QI-gecertiﬁceerd).
• USB-poort in de voet voor opladen (5V,
maximaal 500 ma, USB-type: A).
• Enorm zuinig in verbruik door moderne
LED-techniek.
• Gemakkelijk dimbaar in 4 stappen.
• Kleur van het licht op 3 niveau’s instelbaar.
• Geschikt als oplaadstation voor smartphones en smartwatches.
• Qi gecertiﬁceerd, type class 0, versie
1.2.4.
• Geen kabelchaos.
• Voorzien van 48 LED’s: 24x warm wit
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• Bijzonder geschikt voor professionals, ideaal voor werkzaamheden in
.laboratoria, werkplaatsen, technische
ruimtes en studio’s.
• Extreem zuinig, energie-efficiëntie
klasse „A+”.
• Stevige robuuste metalen arm van
stalen buis met inwendige veren en
massieve .klem met stalen kern.
• Inclusief 90 krachtige SMD-leds.
• 6500Kelvin, daglicht-wit.
Wit
wit

495406
1391630

• Met 48 LED’s 24 warm wit (3000 Kelvin) en 24 daglicht wit (6500 Kelvin).
• Bevat ingebouwde LED-lampen die niet
kunnen worden vervangen.
• ca. 6Watt.
• 1400lux.
• 300lumen.
• Hoogte in normale werkpositie 44cm.
• Armatuurkop Ø11,6cm, draaibaar en
kantelbaar.
• Stabiele basis Ø20,5cm, met verzwaringsinzetstuk.
• Metalen tafelklem met werkblad
beschermende tussenlaag tot 6 cm.
zilvergrijs
zwart

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

495414
1391629

(3000 Kelvin), 24x daglicht
(6500 Kelvin).
Armatuur is voorzien van ingebouwde
LED’s (niet vervangbaar).
Levensduur LED’s: 20.000 uur.
Energieklasse: A+.
Zeer laag energieverbruik met
ca. 8 watt.
Gemeten energieverbruik is 8
kWh/1000h.
Lichtsterkte: 1480 Lux bij 35 cm
afstand, 460 Lumen.
Armlengte: 38 cm.
Hoogte lamp tijdens normaal gebruik:
41 cm.
Lampkop: 23x5 cm.
Voorzien van een stabiele, verzwaarde
voet: 18x11 cm, beschermde onderkant.
Touchbediening op de voet voor de
gewenste lichtinstelling.

antraciet met Qi oplaadstation 1391632
en extra USB

MAUL werkpleklamp led
MAULwork
• Bijzonder geschikt voor laboratoriumwerk, werkplaatsen, technische
bureaus en.ateliers.

• Schakelaar met 3 zones (42 LED’s
vóór, 42 LED’s achter of alle 84 LED’s).
• 6500Kelvin, daglicht wit.
• De armatuur bevat ingebouwde LED’s
die niet vervangen kunnen worden.
• Energieklasse A.
• Lichtsterkte van 3120Lux op 35cm
afstand,
• Lichtstroom 1180lumen.
• Armlengte beneden 39cm en boven
44cm.
• Hoogte in normale werkpositie 50cm.
• De kap is driedimensionaal verstelbaar.
• Inclusief een tafelklem (tot 6,3cm) met
kunststoﬂaag.
wit

MAUL bureaulamp LED
MAULpearly dimbaar colour
vario
• Kleurtemperatur en verlichtingssterkte
in 3 stappen instelbaar.
• Stabiele arm met een ﬂexibel gedeelte
om perfect de lichtinval te bepalen.

495225

• Met 24 LED’s, 8 warmwitte (3000Kelvin) en 16 daglicht witte (6500Kelvin).
• Bevat ingebouwde LED’s die niet
kunnen worden vervangen.
• ca. 6Watt.
• 1360Lux.
• 320Lumen.
• Armlengte 35,7cm.
• Hoogte in normale werkpositie 36cm.
• Lampenkap van 16x6cm, draai- en
neigbaar.
• Stabiele verzwaarde kunststof voet
16,5x10,6cm met werkblad beschermende onderlaag.
Wit
zwart colour vario dimbaar
atlantic blue colour vario
dimbaar

495411
1391625
1391628

MAUL vloerlamp MAULjaval
• Traploos instelbare dimmer.
• Lichtverdeling naar boven ca. 50% en
naar beneden ca. 50%.
• Direct licht op de werkplek of indirect
licht als ruimte-verlichting.
• De uitgesneden voetplaat kan om een
tafelpoot heen worden geplaatst.
• 4000Kelvin.
• Bevat geïntegreerde led-lampen die
niet kunnen worden vervangen.
• De leds hebben een levensduur van
30.000uur.
• Energie-efficiëntie klasse “A+”.
• ca. 80Watt.
• 1800lux bij 85cm, 1160lux bij 110cm.
• 7100lumen.
• Stevige aluminium zuil van 3,5x5,5cm.
• Hoogte ca. 196cm.
• Gesloten lampenkap van 28x61cm.
• Schakelaar op de zuil.
• Stevige massieve stalen voet van
Zilvergrijs
30x45cm.

495410

• Constante lichtregeling door
bewegings- en daglichtsensor.
• Traploos instelbare dimmer.
• Direct licht op de werkplek, 50% naar
beneden en indirect licht als ruimteverlichting, 50% naar boven.
• 4000Kelvin.
• De lamp bevat geïntegreerde
led-lampen die niet kunnen worden
vervangen.
• De leds hebben een levensduur
van 30.000uur.
• Energie-efficiëntie klasse “A+”.
• ca. 80 Watt.
• 1920 lux bij 85cm afstand naar boven,
1280 lux bij 110cm.
• Dimt automatisch na 30 min. als
er geen beweging wordt herkend,
uitschakeling na nogmaals 30 min.
zonder beweging.
• De lichtsterkte van de lamp past zich
aan de lichtomstandigheden in het
vertrek aan.
• 7100lumen.
• Stevige aluminium zuil van 3,5x5,5cm.
• Gesloten lampenkap van 28x61cm.
• Stevige, massieve stalen voet van
30x45cm.
• Lamp-hoogte 196cm.
• Schakelaar op de zuil hoogte
Zilvergrijs
ca. 120cm.

495402

MAUL vloerlamp MAULjet
• Krachtig, direct licht voor de werkplek.
• Indirect licht voor de verlichting van
de ruimte.
• Afstraling naar boven: 65%, naar
beneden: 35%.
• Dimbaar licht wordt verdeeld.
• Extreem zuinig door moderne
LED-techniek.
• Efficiëntie-klasse: A+.
• 4000 Kelvin.
• Lamp bevat geïntegreerde LED-lampen
(niet vervangbaar).
• Levensduur: 30.000 uur.
• ca. 51 Watt.
• Gewogen energieverbruik: 51
kWh/1000h.
• 1520 Lux bij 85 cm afstand naar
boven (920 Lux bij 110 cm).
• 1280 Lux bij 85 cm naar beneden,
780 Lux bij 110 cm.
• 4650 Lumen.
• Verbindingsfactor: UGR &lt;19.
• Stevige aluminium zuil.
• Hoogte: 195 cm.
• Lampkop gesloten: ca. 95x9,8x3,7 cm.
• Schakelaar op de lampkop.
• Stevige, stalen standvoet (met
glij-doppen): 50x22,5x7 cm.
Jet LED aluminum
• Kleur: zilver (RAL 9006).

MAUL vloerlamp MAULsphere

1391636

• Elegant design in matzwart.
• Voor indirecte verlichting van de
ruimte en een behaaglijke werksfeer
zonder verblinding.
• Aangenaam licht door mattransparante plaat van hoogwaardige
kunststof.
• De plaat beschermt eveneens tegen
insecten, gemakkelijk te reinigen.
• Extreem zuinig: moderne LED-techniek.
• Technisch veiligheidsconcept: Made
by MAUL.
• 56 LED’s, 3000 Kelvin, warm wit licht.
• De lamp bevat geïntegreerde LED-lampen (niet vervangbaar).
• Levensduur: 10.000 uur.
• Energie efficiëntieklasse: A+.
• Lichtsterkte: 900 Lux bij 85 cm
afstand omlaag.
• Lichtstroom: 2100 Lumen.
• Buis (metaal):Ø1,95 cm.
• Hoogte: 183 cm.
• Lampenkap (neigbaar):Ø 23,5 cm.
• Schakelaar aan de buis, hoogte:
134 cm.
zwart
• Stevige voet van metaal: Ø23 cm.

Product niet gevonden? Bel ons voor informatie!

1391627

137

Verlichting en lampen
>

Verlichting en lampen

REXEL BUREAULAMPEN

Unilux bureaulamp Baya LED

Rexel bureaulamp Activita
Strip

• Voorzien van eenvoudige schuifschakelaar met 6 helderheidinstellingen,
voor totale controle over de lichtsterkte op uw werkplek.
• Volledig verstelbare kop, zodat u het
licht daar kan laten schijnen waar u
het nodig hebt
• Duurzame LED-technologie met laag
energieverbruik.

• Daglicht geeft energie!
• Deze veelzijdige daglichtlamp brengt
de voordelen van natuurlijk zonlicht
naar uw werkomgeving.
• Het “Daylight” licht geeft meer energie
wit
en alertheid.

Rexel bureaulamp Activita
Pod+
• Daglicht geeft energie!
• Deze veelzijdige daglichtlamp brengt
de voordelen van natuurlijk zonlicht
naar uw werkomgeving. Instelbare
sfeerstanden;
• “Daylight” voor meer energie en alertheid en “Warm” om bij te ontspannen
of te lezen.

•

•

• Vijf helderheidinstellingen in elke
lichtmodus voor totale controle over
de lichtsterkte op uw werkplek.
• Verstelbare hals, zodat u het licht daar
kan laten schijnen waar u het nodig
hebt
• LCD-scherm met klok, kalender en
temperatuurweergave.
• Duurzame LED-technologie met laag
energieverbruik.
wit

495341

de lichtsterkte op uw werkplek.
• Vier helderheidinstellingen in elke
lichtmodus voor totale controle over
de lichtsterkte.
• Volledig verstelbare kop, zodat u het
Daglicht geeft energie!
licht daar kan laten schijnen waar u
Deze veelzijdige daglichtlamp brengt
het nodig hebt.
de voordelen van natuurlijk zonlicht
• LCD-paneel met klok, kalender, temnaar uw werkomgeving.
peratuur en USB-poort voor het laden
Instelbare sfeerstanden “Daylight”
van mobiele apparaten.
voor meer energie en alertheid, “Cool”
• Duurzame LED-technologie met laag
om uw werkplek extra op te lichten
energieverbruik.
en “Warm” om bij te ontspannen of te
• Duurzame LED-technologie met laag
lezen.
energieverbruik.
Vier helderheidinstellingen in elke
wit
495342
lichtmodus voor totale controle over

Rexel bureaulamp Activita
Strip+
•
•

495340
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• Neo retro design.
• Deze lamp, die doet denken aan een
oude retro lamp, is trendy en modern
dankzij de combinatie van materialen
die zowel natuurlijk (bamboe) als
industrieel (metaal) zijn.
• Eco product: het gebruik van bamboe
en recyclebaar hoogwaardig staal
draagt zo bij aan het behoud van
natuurlijke hulpbronnen en het verminderen van de milieu-impact.
• Handig: de zwenkarm met dubbele
scharnieren en springveren zorgt voor
stabiliteit en vloeiende bewegingen.
• Bescherm uw ogen: deze LED-bureaulamp biedt u kwaliteit en comfortabele
verlichting.
• Flikkervrij voor een betere concen-

tratie en minder vermoeide ogen.
• Stabiliteit: de verzwaarde voet zorgt
voor een perfecte stabiliteit van de
lamp op het bureau.
• Veelzijdig: wordt geleverd met voet en
tafelklem (maximale afstand: 5 cm).
• Materialen: arm en kop van staal
afgewerkt met epoxyverf en recyclebaar aluminium.
• CRI 82 en 2 jaar garantie. Nominaal
vermogen: deze lamp wordt geleverd
met 1 E27 ledlamp met een vermogen
van 12,6 W.
• Energieverbruik: 10,5 KWh/1000uur.
• 1640 Lux bij 35 cm.
• Lichtopbrengst: 100 lm/W.
• Kleurtemperatuur: 3000K.
• Levensduur: 30000 uur.
zwart/bamboe

1399151

• Batterijduur 7uur.
• Opladen via de USB-kabel met een
lengte van 1,20m (meegeleverd).
• Arm van 35cm volledig ﬂexibel en kan
in alle richtingen worden gedraaid om.
• Instellen van de lichtintensiteit
en kleurtemperatuur m.b.v. touchschakelaar.
USB
• 3000K/4000K/6000K.
• Nominaal vermogen 7,8W.
• Energieverbruik 6,5 KWh/1000uur.
Unilux bureaulamp Nelly
• 1100 Lux bij 35cm.
• Lichtopbrengst 134 lm/W.
• Draadloos en dankzij het lage gewicht
• Levensduur ledlamp 20.000uur.
van 240g gemakkelijk te verplaatsen.
wit
1387521
• Incl. lithiumbatterij van 2400 mAh.

Unilux vloerlamp Baly LED
• Neo retro design.
• Deze staande lamp is trendy en
modern dankzij de combinatie van materialen die zowel natuurlijk (bamboe)
als industrieel (metaal) zijn.
• Eco product: het gebruik van bamboe
en recyclebaar hoogwaardig staal
draagt zo bij aan het behoud van
natuurlijke hulpbronnen en het verminderen van de milieu-impact.
• Eenvoudig in gebruik: met de gemakkelijk toegankelijke touchknop biedt deze
lamp 3 niveaus van lichtsterkte om de
verlichting gedurende de dag aan te
passen naargelang de behoefte.
• Stabiliteit: de zware voet van 6 kg
zorgt voor een perfecte stabiliteit van
de lamp in een doorgang.
• Uniforme lichtverdeling: indirecte
verlichting zonder verblinding.
• Aanvullende producten: de vloerlamp
past perfect bij de BAYA BAMBOO
bureaulamp, PALMA BAMBOO wandklok en de BORA BAMBOO staande
kapstok.
• Materiaal: hoge kwaliteit staal afgewerkt met epoxyverf en met bamboe
afgewerkt.
• CRI 83 en 2 jaar garantie.
• Nominaal vermogen: 44,6W.
• Energieverbruik: 37,2 KWh/1000uur.
• 5300 Lux bij 55 cm indirect licht.
• Lichtopbrengst: 120 lm/W.
• Kleurtemperatuur: 3000K.
zwart/bamboe
• Levensduur: 40000 uur.

Unilux bureaulamp
uccess 66

1399153

• Zwenkarm met dubbele scharnieren.
• Springveren die zorgen voor stabiliteit
en vloeiende bewegingen.
• Ideaal voor werken, lezen of studeren
voor zowel thuis als op kantoor.
• Armlengte 66cm.
• De voet zorgt voor perfecte stabiliteit
van de lamp op het bureau.
• Geschilt voor lampen met E27 ﬁtting
• Wordt geleverd met voet en klem.
(lamp niet meegeleverd).
• Arm en kop van epoxy gelakt staal en
zwart
1387986
recyclebaar aluminium.

Product niet gevonden? Bel ons voor informatie!
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Integral Filament ledlamp E14
•
•
•
•
•
•

Integral ledlamp G4
•
•
•
•
•

Fitting GU4.
Helder.
Levensduur 15.000 uur.
Niet dimbaar.
Lichtkleur 2700K warm wit.

• Lichtopbrengst 100lumen.
• De lamp werkt op 12V en heeft hierdoor een transformator nodig.
• Afmetingen 30mmxØ10mm.
• Energielabel A++.
G4 12V 1.1W 2700K warm wit 8 9 0 6 2 8
licht 100lumen
G4 12V 1.1W 4000K koel wit 8 9 0 6 2 9
licht 110lumen

Ledlamp met dunne ﬁtting E14.
Helder.
Levensduur 15.000 uur.
Lichtkleur 2700K, zeer warm wit.
Afmetingen 79xØ45mm.
Energielabel A++.

E14 2W 2700K warm licht
250lumen
E14 3,5W 2700K warm licht
350lumen dimbaar

890634

E27 2W 2700K warm licht
250lumen
E27 4W 2700K warm licht
470lumen
E27 4,5W 2700K warm licht
250lumen dimbaar
E27 4,5W 2700K warm licht
470lumen dimbaar

890632

890635

Integral ledlamp G9 dimbaar
•
•
•
•
•
•

Fitting G9.
Helder.
Levensduur 15.000 uur.
Dimbaar.
Lichtkleur 2700K warm wit.
Lichtopbrengst 300lumen.

• De lamp werkt op 220-240V.
• Afmetingen 49mmxØ16mm.
• Energielabel A++.
G9 3W 2700K warm licht
300lumen
G9 3W 4000K koel licht
320lumen

890626
890627

Integral Filament ledlamp
E27
•
•
•
•
•
•

Ledlamp met normale ﬁtting E27.
Helder.
Levensduur 15.000 uur.
Lichtkleur 2700K, zeer warm wit.
220-240V.
Door het lage energieverbruik van
slechts 4-5,5W en de lange levensduur
van 15.000 uur bespaart u tot 90% op
energie- en onderhoudskosten.
• Traditionele gloeilampen gaan in vergelijking slechts 1000 uur mee.
• Afmetingen Ø45mm.
• Energielabel A++.

890630
890633
890631

Integral ledlamp Auto Sensor
E27
Integral ledlamp GU5.3
(MR16) dimbaar
Integral ledlamp GU10
dimbaar
• GU10 Integral Classic LED spot.
• Warm Wit licht van 2700K en 390
lumen of koel wit licht van 4000K en
420 lumen.
• 5.8W,
• Dimbaar.
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GU10 5,5W 2700K warm licht 8 9 0 6 2 1
440lumen
GU10 5,5W 4000K koel licht 8 9 0 6 2 2
470lumen

•
•
•
•
•
•
•

Halogeenspot met GU5.3 ﬁtting.
Helder.
Levensduur 15.000 uur.
Dimbaar.
Lichtkleur 2700K warm wit.
Gradenbundel 36D.
De lamp werkt op 12V en heeft hierdoor een transformator nodig.
• Afmetingen 50xØ50mm.
• Energielabel A+.

• Integral dag/nacht Auto Sensor lamp.
• 220-240V.
• Lamp gaat automatisch aan als het
donker wordt.
• 2700K Warm Wit licht, 470 Lumen.
• Niet dimbaar.
• Lampvoet E27.
• Afmetingen 109mm Ø60mm.
• Energielabel A+.
GU5.3 4,6W 2700K warm licht 8 9 0 6 2 4
380lumen
GU5.3 4,6W 4000K koud licht 8 9 0 6 2 5
420lumen

Auto Sensor E27 5W 2700K 8 9 0 6 4 8
warm 470lumen
Auto Sensor E27 6,6W 5000K 8 9 0 6 3 6
daglicht 510lumen

Product niet gevonden? Bel ons voor informatie!
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> ROLMAAT

> MESSEN

Stanley rolmaat
• Voorzien van een automatisch
teruglopende band, licht in gewicht,
uitgevoerd met een kunststof huis
met bi-materiaal voor extra grip.
• De zwarte drukknop dient voor het
vastzetten van de band op elke
gewenste lengte.
• Voorzien van riemklem en een
Mylar-beschermlaag voor een langere
levensduur.
• Kleur Geel, zwart.

Westcott afbreekmesjes
Office

rolmaat 3 meter

890253

• Budget snijmes met 9mm óf 18mm
breed snijblad.
• Voorzien van afbreekbare mesjes.
• In blauwe kunststof houder met kunststof snijgelijder.
9mm in kunststof houder
9mm in metalen houder
• Met schuifknop voor het snijblad.
18mm in kunststof houder
• Geleverd op blisterkaart.

337140
337129
337143

WD40 multi-use spray
• WD-40 Multi-Use Product beschermt
metaal tegen roest en corrosie,
penetreert vastzittende onderdelen,
verdringt vocht en smeert bijna alles.

• Het verwijdert zelfs vet, vuil en
nog veel meer van de meeste
oppervlakken.
• WD-40 Smart Straw is hetzelfde
betrouwbare Multi-Use Product, maar
dan speciaal ontworpen voor
naukeurige toepassing.
Smart Straw 300ml

1386890

Westcott afbreekmesjes
Premium
• Premium snijmes met 9mm óf 18mm
breed snijblad.
• Voorzien van afbreekbare mesjes.
• In rode kunststof houder met metalen
9mm
snijgelijder.
18mm
• Met schuifknop voor het snijblad.

Westcott afbreekmesjes
Professional
337141
337147

• Professioneel snijmes met 9mm óf
18mm breed snijblad.
• Voorzien van afbreekbare mesjes.

• In grijs/zwarte kunststof houder met
metalen snijgelijder.
• Met schuifknop voor het snijblad.
9mm
18mm

337142
337146

WD40 contact spray

• Het dringt snel door in moeilijk bereikbare plaatsen, en droogt snel zonder
residu achter te laten.
• Aanbevolen voor printplaten,
elektrische componenten, printers
en schakelaars.

• WD-40 Specialist Contactspray
reinigt olie, roet, ﬂuxresidu en
condensatie van gevoelige elektronica
Specialist 250ml
en elektrische apparatuur.

Westcott hobbymes

Westcott reservemesjes

• Cuttermes, geheel aluminium, voorzien
hobbymes aluminium
van trapezium vorm mesjes.

106562

• Afbreekmesjes van 9 óf 18mm breed.
• Per 10 mesjes in een doosje.

9mm reservemesjes
pak à 10 stuks
18mm reservemesjes
pak à 10 stuks

337148
337127

WD40 droogsmeer spray

Stanleymes
• Traditioneel Stanleymes met verwisselbare messen.
• Stanleymes met een vast mes.
• Inclusief drie messen.

142

aluminium

890252

1386889

• WD-40 Specialist Droogsmeerspray
met PTFE.
• Deze oplossing bevat PTFE wat voor
betere smering zorgt en een droge
laag achterlaat die geen vuil, stof of
olie aantrekt.
• De oplossing droogt snel en werkt
wrijvingsverminderend, waardoor de
levensduur van gereedschap of
onderdelen wordt verlengt.

• Ook geschikt voor het ontvormen van
producten uit een mal.
• Deze PTFE Droogsmeerspray is bestand tegen temperaturen van -45°C
tot +260°C.
• Trekt geen vuil, stof en olie aan en
droogt snel om tijd te besparen.
• Geschikt voor sloten en grendels,
deur- en raamgeleidingen, bladen en
boorijzers van elektrisch gereedschap,
tandwielen en kettingen.
Specialist met PTFE 250ml

1386891

Product niet gevonden? Bel ons voor informatie!
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> PICTOGRAMMEN

> DEUR- EN NAAMBORDEN

Durable deurbordjes
Click Sign

Durable pictogrammen rond
• Duidelijke pictogrammen vervaardigd
uit kwalitatief geborsteld roestvast
staal.
• Bedrukt met een krasbestendige
tekst of afbeelding.
• Gemakkelijk te bevestigen dankzij de
kleefstrip op de achterzijde.
• Zeer stijlvol.
• Doorsnede 83mm.

WC dames 4904.23
WC heren 4905.23
WC invalide 4906.23
WC 4907.23
niet roken 4911.23
toilet dames en heren
4920.23
verboden staand te urineren
4921.23
douche
4938.23
Wiﬁ

Tekstborden
• Kunststof tekstplaatjes van 1,2mm
dikte.
• Formaat 165x44mm.
ingang
921319
uitgang
921318
trekken
921997
duwen
921998
deur sluiten
921988
toiletten dames/heren
921313
toiletten dames
921311

toiletten heren
toilet rolstoel
dame
heer
roken verboden
verboden voor honden
geen toegang
privé
berging
cameratoezicht
eerste hulp
garderobe
lift
pijl
restaurant
serverruimte

921352
921353
921354
921355
921359
921367
921368
921392
921314
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aanwezig/afwezig
welkom/niet storen
vrij/niet storen
vrij/bezet

• Pictogram uit hoogwaardig geborsteld
roestvrij staal in extra groot formaat.
• Goed leesbaar vanaf een grote a
fstand.
• Voorzien van een zelfklevende strip op
de achterkant van het pictogram.
• Afmetingen 150x150mm.

WC heren
WC dames
WC
WC dames en heren
WC invalide
Wiﬁ

921411
921412
921413
921414
921415
921315

921310
921994
921329
921328
921326
921321
921324
921322
921989
921993
921320
921996
921987
921327
921995
921991

Schuifbordjes
• Aluminium schuifbordjes.
• Formaat 125x30mm.
• Eenvoudig met dubbelzijdige tape te
monteren (niet meegeleverd).

Durable pictogrammen
vierkant

921336
921337
921338
921339

• Deurbordje uit hoogkwalitatieve kunststof.
• Met een doorzichtige voorplaat die
gemakkelijk uit de houder kan worden
genomen.
• De insert is dan gemakkelijk te vervangen.
• Aan de wand te monteren door middel
van bijgeleverde schroeven of kleeftabs.

Durable deurbordjes Info Sign

149x52,5mm 4860.37
149x105,5mm
4861.37
149x148,5mm
4862.37

921197
921198

148x105mm
148x148mm
210x148mm
210x297mm

921381
921382
921383
921385

921199

• Deurbordje met aluminium rand en
niet-reﬂecterend acrylplaatje.
• Geleverd met 1 insert, montageset
en montage-instructies.
• Te monteren met schroeven of
kleeftabs. Verkrijgbaar in 7 formaten.

149x52mm 4800.23
149x105mm 4801.23
149x148,5mm
4802.23
149x210mm 4803.23
210x149,5mm
4805.23
210x297mm 4806.23

921190
921191
921192

10 namen 31x26cm
622100
20 namen 54x26cm
622200
30 namen 77x26cm
622300

921051

921193
921195
921196

Durable deurbordjes Crystal
Sign
• Deurbordje bestaande uit 2 kristalheldere acrylplaatjes.
• Daartussen zit een half-transparante
insteekfolie die u kunt bedrukken met
een laserprinter.
• Geleverd met twee half-transparante
folies en montageset plus instructies.
• Zeer stijlvol en kwalitatief.

algemeen verbod ø200mm
waarschuwing valgevaar
200x176mm
branddeken 200x200mm
rookverbod ø200mm
geen drinkwater ø200mm
handen ontsmetten verplicht
ø200mm
brandhaspel 200x200mm
aed 200x200mm
nooduitgang links
200x200mm
brandmelder 200x200mm
ehbo koffer 200x200mm
mondkapje verplicht ø200mm
veiligheidsschoenen verplicht
ø200mm
ehbo 200x200mm
verzamelplaats 200x200mm
brandblusser 200x200mm
gehoorbescherming verplicht
ø200mm
Tarifold pictogrammen
nooduitgang rechts
200x200mm
• Tarifold pictogrammen.
waarschuwing elektrische
• Diverse pictogrammen voor waarschu- spanning 200x176mm
wingen of niet toegestaan-meldingen. brandblusser 150x150mm

4821.19
4822.19
4823.19
4825.19

1398469
1398472
1398475
1398477
1398481
1398480
1398482
1398483
1398486
1398489
1398491
1398495
1398496
1398502
1398506
1398507
1398508
1398515
1398519
1400536

Legamaster aan-/
afwezigheidsbord
Professional
Aan-/afwezigheidsborden
• Mooi uitgevoerd aluminium aan-/afwezigheidbord.
• Deze borden worden ook vaak in-uitborden of BHV-borden genoemd.
*Op de naamschuifjes kunt u eenvoudig
een label uit uw Dymo of Brother
labelprinter plakken.
• er is dan duidelijk te zien wie er wel/
niet aanwezig zijn in het pand.

voor 5 namen
voor 10 namen
voor 15 namen
voor 20 namen
voor 25 namen

921056
921057
921058
921059
921060

• Om in één oogopslag te zien wie
aanwezig is.
• Naambordjes kunnen makkelijk verschoven en veranderd worden.
• Aluminium omlijsting met lichtgrijze
hoeken.
• Wordt geleverd met een ‘Aan-afwezigheid’-plaat in 4 talen: Nederlands,
Engels, Duits en Frans.
• Inclusief montagekit en blanco naambordjes.

Product niet gevonden? Bel ons voor informatie!

921052
921053
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• Slijt- en weervast oppervlak, zeer
sterk hechtend, verouderingsbestendig, olie en vuil afstotend,
afwasbaar.
25
• Temperatuurbestendig van -30 tot
+80°C.
Herma polyester
• Storingvrije verwerking dankzij
veiligheidsrand rondom en optimale
signaleringsetiketten
vlakligging.
• Voor laserprinters en kopieer• Gele folie-etiketten op A4-vellen,
apparaten, kleurenlaserprinters en
zelfklevend.
• Ideaal voor etiketten op zwaar belaste kleurenkopieerapparaten.
• Niet geschikt voor inkjetprinters.
plaatsen en buiten: eigendomseti• Gratis softwareoplossingen:
ketten, etalagestickers, attentie- en
www.herma.com/software.
waarschuwingsplaatjes, labelen in het
magazijn en in de productie.
99.1x42.3mmdoos à 25 vel
810954
148x105mm doos à 25 vel
810955
• Bijzonder opvallend dankzij de
Ø30mm
doos à 25 vel
810957
signaalkleur geel.

Optimaal
thuiswerken
werkt zo
Meer en meer wordt thuiswerken
omarmd. Want de voordelen zijn
er zeker: niemand die je stoort,
heerlijk kopje koffie erbij en aan

20

de slag. Maar in de praktijk blijkt
Avery polyester
signaleringsetiketten

het niet altijd even gemakkelijk

• Polyester etiketten zijn ultra-sterk
en bestand tegen vocht, extreme
temperaturen (van - 20°C tot +80°C),
olie, vetten en UV.
• Sterk en duurzaam, zelfs buiten
te gebruiken.
• Ideaal voor markeren en prijzen
van producten.
• Handig wanneer het materiaal sterker
moet zijn dan gewoon papier.
• Bestand tegen olie en vuil, is weer- en
watervast, kan niet scheuren.
• Templates zijn eenvoudig te downloaden via avery.eu

namelijk ook uitdagingen met

>

te zijn. Thuiswerken brengt

45,7x21,2mm 960 stuks
pak à 20 vel
63,5x33,9mm 480 stuks
pak à 20 vel
63,5x38,1mm 420 stuks
pak à 20 vel
99,1x42,3mm 240 stuks
pak à 20 vel
99,1x139mm 80 stuks pak à
20 vel
210x297mm pak à 20 vel

811138
811136
817558
811137
817556
817555

DURABLE DURAFRAME SECURITY MAGNETIC

zich mee. Zo kost het veel

2. Werk arbo-proof

taken nog opgepakt moeten worden.

discipline om niet te snel af-

Op een (ﬂex)kantoor zijn alle voor-

Zo kom je gestructureerd de dag door

geleid te raken, maar moet je

waarden voor een ergonomische

en heb je aan het einde van de dag

ook opletten dat je niet einde-

werkplek geschept. Er is een goede

een voldaan gevoel.

loos doorwerkt zonder enige

bureaustoel aanwezig, de computer

pauze. Een goede thuiswerk-

of laptop staat op de juiste hoogte en

4. Ga voor structuur

er is voldoende licht. Ook bij thuis-

Je hebt je planning gemaakt. Hard ga

werken is een ergonomische werkplek

je aan het werk en de uren vliegen

belangrijk. Let daarom extra goed op

voorbij. Grote kans dat je vergeet om

de producten die je hiervoor gebruikt.

nog even een pauze te nemen en

Kies een bureaustoel die op de juiste

te ontspannen. Daarom is het be-

manier instelbaar is en zet de laptop

langrijk om routine in te bedden in je

op een goede hoogte middels een

thuiswerkdag. Kies vaste momenten

structuur is dus nog niet zo
gemakkelijk. Daarom vind je
hieronder een aantal handige
thuiswerktips.

Durable Duraframe Security
Magnetic
• Duraframe Magnetic A4.
• Magnetisch informatiekader.
• 2-kleurige kaders, waarvan de kleuren
voldoen aan de ISO 3864-4 norm voor
veiligheidskleuren.
• Verkrijgbaar in 3 verschillende
kleurencombinaties.
• Uitermate geschikt om regels inzake
veiligheid te presenteren (waarschuwingen, brand, eerste hulp,...).
• Zowel in staand als in liggend
formaat bruikbaar.
• Voor A4-formaat.
geel/zwart
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zak à 5 stuks

laptopstandaard. Op pagina 8 vind

waarop je opstaat, ontbijt, start met

1. Kies een goede werkplek

je meer tips die je helpen om

werken, een korte koffiepauze neemt,

Thuiswerken begint met het uitkiezen

ergonomisch te werken.

luncht en stopt met werken. Dit voor-

van de werkplek. En daar zijn zeker

komt niet alleen dat je aan het einde

wat voorwaarden aan verbonden.

3. Plannen

van de dag uitgeput bent, ook ver-

Kies voor een bureau of tafel in een

Een productieve thuiswerkdag valt

groot dit je concentratie gedurende de

ruimte waar je ongestoord aan de slag

of staat bij een goede dagplanning.

dag. Zeker niet onbelangrijk dus.

kunt gaan. Daarnaast is het belangrijk

Gedurende de dag zal de concentratie

om een thuiswerkplek te kiezen die

afnemen en raak je mogelijk sneller

Wil je meer informatie over de

opgeruimd en schoon is. Zo kun je

afgeleid. Het is dan prettig om te

producten die je helpen bij een

‘s ochtends meteen aan de slag.

weten wat je al gedaan hebt en welke

thuiswerkdag? Wij helpen je graag!

919867
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> BUREAUSTOELEN EN TOEBEHOREN

Euroseats bureaustoel
Canillo
•
•
•
•
•

• Rugbreedte 50cm. en rughoogte
56cm.
• Zitbreedte 50cm en zitdiepte 46cm.
• Zithoogte 45-56cm.

zwart met rugleuning
gestoffeerd
Bureaustoel Canillo.
zwart met rugleuning met
Met kunststof voetenkruis.
netbespanning
Din gaslift.
set verstelbare armleggers
2 Locking synchroontechniek.
voor model Canillo
Multifunctionele armleggers zijn optio- set à 2 stuks
set zachte wielen
neel leverbaar.

485625
485626
485627
485598

Euroseats bureaustoel
Copenhage
• Bureaustoel met kunststof voetkruis.
• DIN standaard gaslift zwart.
• Permanent rugcontact.

Euroseats bureaustoel Curve
•
•
•
•
•
•
•

Bureaustoel Curve met NEN1335.
Met kunststof voetenkruis.
Din gaslift.
Instelbare gewichtsregeling.
5 Locking synchroontechniek.
Instelbare zitdiepte.
In hoogte verstelbare armleggers.
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• Verstelbare lendesteun.
• Rugbreedte 46cm. en rughoogte
57cm.
• Zitbreedte 50cm en zitdiepte 43cm.
• Zithoogte 44-53cm.
zwart
set zachte wielen

485623
485598

Euroseats bureaustoel
Curve DeLuxe
•
•
•
•

Bureaustoel Curve met NEN1335.
Met aluminium voetenkruis.
Din gaslift.
Instelbare gewichtsregeling.

• In hoogte verstelbare armleggers.
• Standaard worden bureaustoelen
geleverd met harde wielen.
• Rugbreedte 45cm. en rughoogte
53cm.
• Zitbreedte 49cm en zitdiepte 49cm.
• Zithoogte 42-54cm.
zwart

•
•
•
•
•
•
•

485616

5 Locking synchroontechniek.
Instelbare zitdiepte.
Verstelbare armleggers.
Verstelbare lendesteun.
Rugbreedte 46cm. hoogte 57cm.
Zitbreedte 50cm en zitdiepte 43cm.
Zithoogte 44-53cm.

zwart
set zachte wielen

485624
485598

Euroseats bureaustoel Evora
• Eigentijdse bureaustoel met kunststof
voetenkruis.
• DIN gaslift.
• 1-locking kantelmechaniek.
• Instelbare gewichtsregeling.

Euroseats bureaustoel Milano
•
•
•
•
•

Bureaustoel Milano met NEN1335.
Met aluminium voetenkruis.
Din gaslift.
Instelbare gewichtsregeling.
5 Locking synchroontechniek.

• In hoogte verstelbare lendensteun.
• Exclusief verstelbare armleggers, deze
zijn optioneel leverbaar.
• Rugbreedte 66cm hoogte 96-107cm.
• Zitbreedte 50cm en zitdiepte 46,5cm.
• Zithoogte 43-54cm.
zwart
set verstelbare armleggers
voor model Evora
set à 2 stuks
set zachte wielen

485629
485630
485598

• Instelbare zitdiepte.
• Multifunctionele armleggers.
• Standaard worden bureaustoelen
geleverd met harde wielen.
• Rugbreedte 46cm. en rughoogte
59-64cm.
• Zitbreedte 46cm en zitdiepte 45-51cm.
• Zithoogte 44-54cm.
zwart
set zachte wielen

485615
485598

Euroseats bureaustoel
Excellent
• Deze Excellent kantoorstoel voldoet
100% aan de strenge NPR 1813 eisen
en de NEN-EN 1335reeks.

Euroseats bureaustoel Vigo
•
•
•
•
•
•

Bureaustoel Vigo met NEN1335.
Met kunststof voetenkruis.
Din gaslift.
Instelbare gewichtsregeling.
5 Locking synchroontechniek.
Instelbare zitdiepte.

•
•
•
•
•
•

Met zwart kunststof voetkruis.
Dubbele DIN veiligheidsgaslift.
Instelbare gewichtsregeling.
Instelbare zitdiepte van 10 cm.
5-locking synchroontechniek.
Multifunctionele armleggers.

zwart
set zachte wielen

485652
485598

• Multifunctionele armleggers.
• Standaard worden bureaustoelen
geleverd met harde wielen.
• Rugbreedte 46cm. en rughoogte
59-64cm.
• Zitbreedte 46cm en zitdiepte 45-51cm.
• Zithoogte 44-54cm.
zwart
blauw
set zachte wielen

Product niet gevonden? Bel ons voor informatie!

485621
485622
485598
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GARANTIE

3

GARANTIE

3

GARANTIE

JAAR

JAAR

3

Topstar bureaustoel
Light Star 10

JAAR

Topstar bureaustoel
Air Syncro
Bureaustoel met aluminium voetkruis.
Gaslift zwart.
In hoogte verstelbare armleggers.
Standaard worden bureaustoelen
geleverd met harde wielen.
• Rugbreedte 50cm en rughoogte 57cm.
• Zitbreedte 50cm en zitdiepte 46cm.
• Zithoogte 41-53cm.

GARANTIE

JAAR

3

Topstar bureaustoel
Net Point 10

•
•
•
•

zwart
zwart
zwart grijs
zwart grijs

485658
485673
485674
485675

• Bureaustoel met stalen voetkruis.
• Gaslift zwart.
• Standaard worden bureaustoelen
geleverd met harde wielen.
• Rugbreedte 48cm en rughoogte 60cm.
• Zitbreedte 48cm en zitdiepte 48cm.
• Zithoogte 43-54cm.

•
•
•
•
zwart
zwart
zwart grijs
zwart grijs

485662
485673
485674
485675

Bureaustoel met aluminium voetkruis.
Gaslift zwart.
In hoogte verstelbare armleggers.
Standaard worden bureaustoelen
geleverd met harde wielen.
• Rugbreedte 48cm en rughoogte 48cm.
• Zitbreedte 48cm en zitdiepte 4855cm.
• Zithoogte 41-53cm.

Topstar bureaustoel
Light Star 30
•
•
•
•
zwart
zwart
zwart grijs
zwart grijs

485655
485673
485674
485675

Bureaustoel met aluminium voetkruis.
Gaslift zwart.
In hoogte verstelbare armleggers.
Standaard worden bureaustoelen
geleverd met harde wielen.
• Rugbreedte 48cm en rughoogte 58cm.
• Zitbreedte 48cm en zitdiepte 48cm.
• Zithoogte 41-53cm.

zwart
zwart
zwart grijs
zwart grijs

485654
485673
485674
485675

zwart
zwart
zwart grijs
zwart grijs

485669
485673
485674
485675

zwart
zwart
zwart grijs
zwart grijs

485656
485673
485674
485675

GARANTIE

3
JAAR

GARANTIE

GARANTIE

3

3

JAAR

Topstar bureaustoel
Open Base 10

Topstar bureaustoel
Open Point P

• Bureaustoel met aluminium voetkruis.
• Gaslift zwart.
• Standaard worden bureaustoelen
geleverd met harde wielen.
• Rugbreedte 48cm en rughoogte 55cm.
• Zitbreedte 48cm en zitdiepte 50cm.
• Zithoogte 43-52cm.

• Bureaustoel met kunststof voetkruis.
• Gaslift zwart.
• Standaard worden bureaustoelen
geleverd met harde wielen.
• Rugbreedte 48cm en rughoogte 60cm.
• Zitbreedte 48cm en zitdiepte 48cm.
• Zithoogte 43-51cm.

zwart
zwart
zwart grijs
zwart grijs

485653
485673
485674
485675

GARANTIE

Topstar bureaustoel
Syncro Soft

JAAR

JAAR

Topstar bureaustoel
Syncro Pro 5

•
•
•
•

zwart
zwart
zwart grijs
zwart grijs

485672
485673
485674
485675

Bureaustoel met kunststof voetkruis.
Gaslift zwart.
In hoogte verstelbare armleggers.
Standaard worden bureaustoelen
geleverd met harde wielen.
• Rugbreedte 48cm en rughoogte 6571cm.
• Zitbreedte 48cm en zitdiepte 4855cm.
• Zithoogte 43-51cm.

3

zwart
zwart
zwart grijs
zwart grijs

485660
485673
485674
485675

• Bureaustoel met kunststof voetkruis.
• Gaslift zwart.
• Standaard worden bureaustoelen
geleverd met harde wielen.
• Rugbreedte 48cm en rughoogte 55cm.
• Zitbreedte 48cm en zitdiepte 48cm.
• Zithoogte 45-55cm.

GARANTIE

3
JAAR
GARANTIE

GARANTIE

3

GARANTIE

3
JAAR

Topstar bureaustoel
Wellpoint 30

Topstar bureaustoel
Open Point SY
• Bureaustoel met kunststof voetkruis.
• Gaslift zwart.
• Standaard worden bureaustoelen
geleverd met harde wielen.
• Rugbreedte 48cm en rughoogte 60cm.
• Zitbreedte 48cm en zitdiepte 48cm.
• Zithoogte 43-51cm.
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485671
485673
485674
485675

zwart
zwart
zwart grijs
zwart grijs

485663
485673
485674
485675

Bureaustoel met kunststof voetkruis.
Gaslift zwart.
In hoogte verstelbare armleggers.
Standaard worden bureaustoelen
geleverd met harde wielen.
• Rugbreedte 48cm en rughoogte 6571cm.
• Zitbreedte 48cm en zitdiepte 4855cm.
• Zithoogte 43-51cm.

JAAR

Topstar bureaustoel
Alu Star Basic

•
•
•
•

•
•
•
•
zwart
zwart
zwart grijs
zwart grijs

Bureaustoel met kunststof voetkruis.
Gaslift zwart.
In hoogte verstelbare armleggers.
Standaard worden bureaustoelen
geleverd met harde wielen.
• Rugbreedte 49cm en rughoogte 57cm.
• Zitbreedte 49cm en zitdiepte 46cm.
• Zithoogte 43-55cm.

3

Topstar bureaustoel
Syncro Net

JAAR

•
•
•
•
zwart
zwart
zwart grijs
zwart grijs

485661
485673
485674
485675

Bureaustoel met aluminium voetkruis.
Gaslift zwart.
In hoogte verstelbare armleggers.
Standaard worden bureaustoelen
geleverd met harde wielen.
• Rugbreedte 47cm en rughoogte 58cm.
• Zitbreedte 47cm en zitdiepte 46cm.
• Zithoogte 42-55cm.

Product niet gevonden? Bel ons voor informatie!
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>

ERGONOMISCHE ZIT HULPMIDDELEN

GARANTIE

3
JAAR

Topstar bureaustoel
Big Star 20

Topstar bureaustoel Point 91

• Bureaustoel geschikt tot personen van
maximaal 150kg.
• Met aluminium voetkruis.
• Gaslift zwart.
• In hoogte verstelbare armleggers.
• Standaard worden bureaustoelen
geleverd met harde wielen.
• Rugbreedte 52cm en rughoogte 70cm.
• Zitbreedte 52cm en zitdiepte 46cm.
• Zithoogte 44-52cm.

• Professionele draaistoel met hoge rugleuning, inclusief puntsynchronisatie,
spanning individueel instelbaar op het
lichaamsgewicht en vergrendelbaar in
verschillende posities.
• Extra grote, comfortabele voorgevormde zitting, inclusief zitdiepteverstelling.
zwart
• In hoogte en breedte verstelbare
donkergrijs
armleuning “G3”, verchroomd.

zwart
zwart
zwart grijs
zwart grijs

485667
485673
485674
485675

Fellowes rugsteun Office
Suites

1396827
1396830

GARANTIE

3

3
JAAR

Topstar bureaustoel
TD lux 10
Bureaustoel met stalen voetkruis.
Gaslift zwart.
In hoogte verstelbare armleggers.
Standaard worden bureaustoelen
geleverd met harde wielen.
• Rugbreedte 50cm en rughoogte 70cm.
• Zitbreedte 50cm en zitdiepte 48cm.
• Zithoogte 42-51cm.

Topstar bureaustoel
Speed Chair

•
•
•
•

zwart
zwart
zwart grijs
zwart grijs

485664
485673
485674
485675

• Bureaustoel met kunststof voetkruis.
• Gaslift zwart.
• Standaard worden bureaustoelen
geleverd met harde wielen.
• Rugbreedte 55cm en rughoogte 72cm.
• Zitbreedte 55cm en zitdiepte 50cm.
• Zithoogte 42-50cm.

rugsteun antraciet

436351

zwart

1396915

zwart

1396914

Kensington stoelkussen van
Cool gel

GARANTIE

JAAR

• Professionele rugsteun van gaas.
• Ergonomisch ontwerp om spanningen in uw rug te verminderen en uw
houding te verbeteren.

• Het gaas past zich zachtjes aan aan
uw lichaamscontouren voor een maximale ondersteuning.
• Gepatenteerde Tri-Tachment systeem
zorgt ervoor dat u de rugsteun
gemakkelijk kan bevestigen op iedere
bureaustoel.
• De gaasstructuur laat lucht circuleren
voor persoonlijk comfort.

zwart
zwart
zwart grijs
zwart grijs

485666
485673
485674
485675

• Hoogwaardige stoelkussen met verkoelende gel.
• Ergonomisch ontwerp stimuleert een
gezonde houding, verbetert de doorbloeding en vermindert de belasting
op de ruggengraat.
• Antisliplaag voorkomt verschuiven.
• Dankzij de draagriem kan het kussen
eenvoudig worden meegenomen naar
huis, op kantoor, in de auto en tijdens
evenementen.

Topstar bureaustoel
Head Point

GARANTIE

3
JAAR

Topstar bureaustoel X-Pander
•
•
•
•

Bureaustoel met aluminium voetkruis.
Gaslift zwart.
In hoogte verstelbare armleggers.
Standaard worden bureaustoelen
geleverd met harde wielen.
• Rugbreedte 48cm en rughoogte 60cm.
• Zitbreedte 48cm en zitdiepte 48cm.
• Zithoogte 41-53cm.
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zwart
zwart
zwart grijs
zwart grijs

485657
485673
485674
485675

• Bureaustoel met een ergonomisch,
contourvormig in hoogte verstelbare
rugleunign.
• Comfortabele XXL voorgevormde
zitting en handige steun voor knieën.
• Punt synchroonmechaniek voor
synchrone verstelling van de zitting
en rugleuning.
• Inregelbaar op basis van het
lichaamsgewicht.
• Zithoogte verstelbaar door Toplift.
• Hoofdsteun, in hoogte en hoek
verstelbaar.
• In hoogte verstelbare armleuning met
softpads.
• Onderstel voorzien van geremde
wielen, geschikt voor een zachte
ondervloer.

Kensington stoelkussen van
Traagschuim

zwart

1396826

• Hoogwaardige stoelkussen met
traagschuim.
• Ergonomisch ontwerp stimuleert
een gezonde houding, verbetert de
doorbloeding en vermindert de
belasting op de ruggengraat.
• Antisliplaag voorkomt verschuiven.
• Dankzij de draagriem kan het kussen
eenvoudig worden meegenomen naar
huis, op kantoor, in de auto en tijdens
evenementen.

Product niet gevonden? Bel ons voor informatie!
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> VOETENSTEUNEN

Fellowes voetensteun
Standaard

Fellowes voetensteun
Microban

• Standaard verstelbare voetensteun.
• Hoogteaanpassing met twee standen.
• Dankzij de ‘zwevende’ verhoging kunt
u uw benen strekken.
• Het geruwde oppervlak masseert de
voetzolen voor stressreductie.
zwart
• Afmetingen 45x34x12cm.

• Verstelbaar met de voeten.
• Schommel heen en weer en stimuleer
zo de doorbloeding in voeten en
benen.
• FIRA-geaccrediteerd volgens de EU
wetgeving Gezondheid en Veiligheid.
• Afmetingen 45x34x12cm.

48121-70

489031

zwart

8035001

489024

Kensington voetensteun
SoleMate+
• Verwijderbaar en afwasbaar anti-slip
oppervlak.

Fellowes voetensteun Hana

Fellowes voetensteun
Ultieme
• Professionele voetensteun.
• Hoogte en hoek apart instelbaar
voor optimaal comfort.
• 3 hoogte-instellingen (100-135-165mm).
• Extra stevig platform voor langdurig
gebruik.
• Massageoppervlak.
• Anti-slip platform.
zwart
• Afmetingen 39x34cm

8067001

489025

• Ondersteunt bij een goede zithouding,
stimuleert beweging en stimuleert
daarmee de doorbloeding.
• Bevordert beweging met de actieve
bewegingsfunctie, waardoor ﬂexibele
platformbewegingen mogelijk zijn.
• Lichter of zwaardere instelling om
niveau van beweging in te stellen.
• Twee hoogte-instellingen, voor staand
en voor zittende positie.
• Moeiteloos verstellen met de voet.

wit 8055801
zwart 8055201

• De SoleMassage voetensteun.
• 5 verschillende instelbare hoogtes
(11-17cm).

8064101
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489006

• Instelbare hoek tot 30 graden.
• Verhoogt de positie van de benen
voor betere bloedcirculatie en
vermidert de druk op de bovenbenen.
• Afmetingen 43x38x33cm.
zwart

489009

Fellowes sta-zit mat
ActiveFusion

zwart

8707001

• Zowel de hoogte als de hoek van de
voetsteun is verstelbaar.

zwart/lichtgrijs

489013

Kensington voetensteun
Solesoother
• Kantelbaar tot 20 graden voor extra
comfort met handige vergrendelbare
kantelregeling.

• Het platform kan worden verhoogd
met twee hoogte-instellingen.
• Voetpaneel met rand voorkomt uitglijden.
• Afmetingen 45x35x19cm.
zwart

489029

489026

Fellowes sta-zit mat Everyday
• Zachte accessoire voor het werken
met Zit-Sta oplossingen.
• Verminderd vermoeidheid, stimuleert
bewegen.
• Ondersteunt de voeten en knieën
bij het staand werken.
• Afgeronde hoeken voorkomt
struikelgevaar.
• Afmetingen 92x61x2cm.

56146

1397656
1397670

Fellowes voetensteun
Professional

zwart

grijs

Kensington voetensteun
Solemate Comfort

• Het oppervlak van traagschuim biedt
maximaal comfort voor vermoeide
voeten.
• Antislipvoetoppervlak om wegslippen
te voorkomen.
• Afmetingen 56x12,5x35,5cm.

• Stijlvolle metalen voet met antislip en
echt houten afwerking.
• Verkrijgbaar in zwart en wit.

Kensington voetensteun
SoleMassage

• Professionele metalen voetensteun.
• Hoogte en hoek apart instelbaar voor
optimaal comfort (105-135mm).
• Professionele voetensteun volledig
gemaakt van metaal.
• Extra groot antislipplatform.
• Afmetingen 56x35x14cm.

• Hellingshoek is eenvoudig met de voet
in te stellen al naar gelang de individuele behoefte.
• Deze SoleMate+ is ook in hoogte
verstelbaar van 9-12cm.
• Ruim oppervlak van 45x35cm.

418381

• Zachte accessoire voor het werken
met Zit-Sta oplossingen.
• Verminderd vermoeidheid, stimuleert
bewegen.
• Ondersteunt de voeten en knieën
bij het staand werken.
• Afgeronde hoeken voorkomt
struikelgevaar.
• Afmetingen 92x61x9cm.

zwart

8707101

418382

je de voetensteun naar wens kunt
kantelen.
Kensington voetensteun
• Met het vergrendelbare voetpedaal
SmartFit SoleMate Pro
kan je de voetensteun verstellen
zonder op te hoeven staan.
• Stimuleert een gezonde houding, be• De antislip onder- en bovenkant
vordert de doorbloeding en biedt extra
zorgen ervoor dat jouw voeten en de
comfort voor rug en benen.
voetensteun gedurende de werkdag
• In hoogte verstelbaar met posities
op hun plek blijven.
tussen 90 en 120 mm.
1386557
• In hoek en schuinte verstelbaar zodat Solemate Pro

Kensington voetensteun
SmartFit SoleMate Pro Elite
• Met het vergrendelbare voetpedaal an
• Stimuleert een gezonde houding, beje de voetensteun verstellen zonder
vordert de doorbloeding en biedt extra
op te hoeven staan.
comfort voor rug en benen.
• De antislip onder- en bovenkant
• In hoogte verstelbaar met posities
zorgen ervoor dat jouw voeten en de
tussen 90 en 120 mm.
voetensteun gedurende de werkdag
• In hoek en schuinte verstelbaar zodat
op hun plek blijven.
je de voetensteun naar wens kunt
Solemate Pro Elite
1386556
kantelen.

Product niet gevonden? Bel ons voor informatie!
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> STOELMATTEN

Score voetensteun 950

Score voetensteun 952

• Hoogteverstelling 5-23cm (volgens DIN
4556).
• Geschikt voor werkbladhoogte van
70-85cm.
verstelbaar
• Afmetingen 42x32cm.

489032

• Luxe uitvoering met antislipvoetplaat.
• Met eenvoudige voetbeweging
verstelbaar van 8-29cm.
• Afmetingen 42x32cm.

traploos verstelbaar

489028

Stoelmat voor
harde vloerbedekking
• Stoelmat vervaardigd uit duurzaam
polycarbonaat.
• Beschermt uw harde vloeren zoals
zeil, parket, tegels, laminaat en andere
harde vloeren voor slijtage van
bureaustoelwielen.
• Ergonomische voordelen, de stoelt rolt
prettig en spaart daardoor uw rug.
• Passend in elk interieur.
• Zeer transparant en onbreekbaar.
• Dikte 1,6mm.

Score voetensteun Pro 959
• Deze voetensteun biedt goede
ondersteuning van voeten en benen
op verschillende werkplekken.
• Eenvoudige voetbediening.
• Met de knop kan de voetensteun
gemakkelijk worden versteld.

• Hoogteverstelling 9-37cm.
• Gebruikersvriendelijke 1-voetsbediening.
• Groot antislip voetenbord van
49x40cm voor optimaal comfort
(volgens DIN 4556).
• Verstelbare hellingshoek 0-87º.
traploos verstelbaar

489011

• Doordat de voetensteun zowel
boven- als onderaan afgeronde hoeken
heeft, is het mogelijk met de voeten
te schommelen zodat je benen niet
Leitz voetensteun WOW
voortdurend in dezelfde positie zitten
- 2 kanten: één plat en één gebogen
• De voetensteun bevordert een
gezonde bloedsomloop en ondersteunt breed platform om je voeten
comfortabel te laten rusten.
rug-en beencomfort, kies uit twee
ergonomisch verstelbaar
1387524
hoogte instellingen door de voetenzwart
steun om te draaien.
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Stoelmat voor
zachte vloerbedekking

120x90cm polycarbonaat
97100
120x150cm polycarbonaat
97173
120x180cm polycarbonaat
97180

489080
489077
489088

• Stoelmat vervaardigd uit duurzaam
polycarbonaat .
• Beschermt uw tapijtvloeren zowel
laag- als hoogpolig tapijt.
• Ergonomische voordelen, de stoelt
rolt prettig en spaart daardoor uw rug.
• Passend in elk interieur.
• Zeer transparant en onbreekbaar.
• Nopjes aan de onderzijde.
• Dikte 1,9mm.

120x90cm polycarbonaat
97200
120x150cm polycarbonaat
97273
120x180cm polycarbonaat
97280

489078
489079
489089

Score voetensteun Pro 952
• De voetensteun PRO 952 is de
opvolger van de succesvolle
voetensteun ‘Basic 952’ (wereldwijd
meer dan 250.000 verkocht).
• Deze voetensteun combineert het
bedieningsgemak van de ‘PRO 959’
en het compacte formaat van de
‘Basic 952’.
• De PRO 952 voetensteun biedt goede
ondersteuning van voeten en benen
op verschillende werkplekken.
• Onder het bureau op kantoor, ter
ondersteuning bij hoge stoelen, zoals
kassastoelen of laboratoriumstoelen
en voor elke andere werkplek om
te voorkomen dat de voeten gaan
hangen.
• Eenvoudige voetbediening.
• Met de knop kan de voetensteun
gemakkelijk worden versteld. Ideaal
voor werkplekken die gebruikt wordt
door verschillende mensen.
• Hoogteverstelling 8-30cm.
• Gebruikersvriendelijke
1-voetsbediening.
• Antislip voetenbord van 44x32cm
voor optimaal comfort.
traploos verstelbaar
• Verstelbare hellingshoek 0-90º.

Floortex stoelmat voor
zachte vloeren

Floortex stoelmat voor
harde vloeren

489010

• Robuuste beschermende matten voor
een harde vloer.
• Beschermt uw harde vloer tegen
slijtage.
• Deze voordelige Floortex valuemat is
gemaakt van PVC en heeft een gladde
onderkant,
• Verschaft ergonomische voordelen
door eenvoudiger verschuiven van
de bureaustoel.
120x90cm
120x150cm
• Rechthoekige afmetingen.
120x90cm opgerold in koker
• Transparant.

489096
489097
489099

• Robuuste beschermende matten voor
zachte vloeren.
• Beschermt uw vloerbedekking tegen
slijtage door de wielen van uw
bureaustoel.
• Deze voordelige Floortex valuemat is
gemaakt van PVC en heeft een onderkant met noppen waardoor hij stevig
op het tapijt blijft liggen,
• Verschaft ergonomische voordelen
door eenvoudiger verschuiven van de
bureaustoel.
120x90cm
120x150cm
• Rechthoekige afmetingen.
120x90cm opgerold in koker
• Transparant.

489094
489095
489098

Product niet gevonden? Bel ons voor informatie!
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Kantoormeubels

Brandwerende archiefkasten
>

Newstar PC arm D500
• Dit NewStar werkstation is een bureausteun voor monitor, toetsenbord
en muis.
• Met het NewStar werkstation
monteert u een complete werkplek
aan het bureau middels een
bureauklem.
• Dit ergonomische product biedt u
optimaal comfort, bewegingsvrijheid
en productiviteit.

• De steun is geschikt voor schermen
t/m 27” (69cm) met een maximaal
gewicht van 9kg en een VESA gatenpatroon van 75x75 of 100x100mm.
• Het instellen van de gewenste werkhouding is eenvoudig door de
2 draaipunten en de draai-, kantelen rotatiefunctie voor het scherm.
• Tevens is de arm in hoogte verstelbaar
tot 78cm. De diepte kan ingesteld
worden tussen 0-56cm.
• De afstand tussen monitor en
toetsenbord/muis is verstelbaar.
zwart

418405

KLUIZEN

Pavo mini kluis
• De Pavo elektronische mini kluis is
ideaal voor persoonlijk gebruik.
• De elektronische cijfercombinatieslot
is eenvoudig te programmeren met
een persoonlijke code (tussen 3 en 8
cijfers).
• Indien u uw toegangscode vergeet,
kan de kluis worden geopend met de
bijgeleverde noodsleutel.
• Veiligheidsblokkeersysteem die
20 seconden actief is na 3-voudig invoeren van een foute cijfercombinatie.
• LED weergave voor het invoeren van
de cijfercombinatie en de status van
de batterijen.
• De kluis kan voor de veiligheid
gemonteerd worden tegen de muur
of op de grond.
• Dubbelwandige deurdikte van 3mm dik
en bodydikte van 2mm.
• Incl. 2 noodsleutels en bevestigingsmateriaal.
• Excl. 4xAA batterijen.
• Materiaal staal.

wit
blauw
rood
zwart

486268
486269
486270
486271

Newstar Zit-Sta werkplek
NSWS050
• De NewStar NS-WS050BLACK is een
universele lichtgewicht zit-sta werkplek met ultra slank design en een
maximaal draagvermogen van 8 kg.
• De zit-sta werkplek heeft vijf hoogteinstellingen, om voor iedereen de
perfecte ergonomische werkhouding
mogelijk te maken.
zwart

Pavo security kluis

1401154

Fellowes Lotus monitorarmen
•
• Lotus enkele monitorarm.
• Voor gebruik in combinatie met de
Fellowes Lotus Zit-Sta werkstation.
• Verhoogt het beeldscherm naar de
optimale kijkhoogte om nekspanning
te voorkomen en waardevolle ruimte
op de werkplek te besparen.
• De enkele versie is alleen in hoogte
te verstellen.
• Het middelpunt van het beeldscherm
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•
•
•

komt tot 40cm boven het oppervlak
van het Zit-Sta werkstation.
Het beeldscherm blijft op dezelfde
plek wanneer u het werkstation in
hoogte verstelt.
Eenvoudig te bevestigen via
uitsparing.
De arm is geschikt voor een
beeldscherm tot 27” en 7kg.
Voldoet aan de VESA vereisten voor
bevestiging.

zwart voor een monitor
zwart voor twee monitoren

418375
418376

• De Pavo high security elektronische
kluis is ideaal voor persoonlijk gebruik
of voor op kantoor.
• 2 stalen bouten (dubbele bout
vergrendeling) garanderen de veilige
sluiting van de stalen deur.
• De elektronische cijfercombinatieslot
is eenvoudig te programmeren met
een persoonlijke code (tussen 3 en 8
cijfers).
• Indien u uw toegangscode vergeet,
kan de kluis worden geopend met de
bijgeleverde noodsleutel.
• Veiligheidsblokkeersysteem die
20 seconden actief is na 3-voudig invoeren van een foute cijfercombinatie.
• LED weergave voor het invoeren van
de cijfercombinatie en de status van
de batterijen.
• De kluis kan voor de veiligheid
gemonteerd worden tegen de
muur of op de grond.
• Dubbelwandige deurdikte van 4mm
dik en bodydikte van 2mm.
• Incl. 2 noodsleutels en bevestigingsmateriaal.
• Exclusief 4xAA batterijen.
• Materiaal: staal

310x220x200mm elektronisch 4 8 6 2 6 4
donkergrijs
350x250x250mm sleutel
486265
donkergrijs
350x250x250mm elektronisch4 8 6 2 6 6
donkergrijs
430x360x310mm elektronisch 4 8 6 2 6 7
donkergrijs
350x250x250mm ﬁngerprint 4 8 6 2 7 2
zwart

Product niet gevonden? Bel ons voor informatie!
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> TIJDREGISTRATIESYSTEMEN

• Registreert tot aan 200 gebruikers /
10.000 Kloktijden.
• High speed authentication.
• Data exporteren via USB stick, of in
TimeMoto TM-616
real time via WiFi of Ethernet (LAN)
tijdregistratiesysteem
verbinding.
• Druktoetsen.
• TimeMoto TM-616.
• 2.8” TFT Display.
• Complete oplossing met TimeMoto PC
• CE gecertiﬁceerd.
software.
392888
• Inklokken met RFID badge of pincode. TimeMoto TM-616

• Registreert tot aan 200 gebruikers /
10.000 Kloktijden.
• Data exporteren via USB stick, of in
TimeMoto TM-626
real time via WiFi of Ethernet (LAN)
tijdregistratiesysteem
verbinding.
• Druktoetsen.
• Complete oplossing met TimeMoto PC
• 2.8” TFT Display.
software.
• CE gecertiﬁceerd.
• Inklokken met vingerafdruk, RFID
TimeMoto TM-626
392889
badge of pincode.

• Registreet tot aan 2.000 gebruikers /
100.000 Kloktijden.
• High speed authentication.
• Data exporteren via USB stick, of in
TimeMoto TM-818
real time via WiFi of Ethernet (LAN)
tijdregistratiesysteem
verbinding.
• Druktoetsen.
• TimeMoto TM-818.
• 3.5” TFT Display.
• Complete oplossing met TimeMoto PC
• CE gecertiﬁceerd.
software.
392890
• Inklokken met RFID badge of pincode. TimeMoto TM-818

160

• TimeMoto RF-100 RFID badges.
• Set van 25 badges.
• RFID proximity badge 125kHz.

TimeMoto RF-100 RFID cards

392898

RF-110 RFID sleutelhangers

392899

Software voor gebruikers.
Real-time aanwezigheidsoverzicht.
Werkschema.
Projectcodes.
Managementrapportage.
Exporteren naar Excel, CSV en PDF.
Exporteren naar payrollsoftware.
Berekent overuren.
Loongroepen en loonrapporten.
Toegang tot gegevens vanuit elke
locatie.
Mobiel klokken.
Gebruik voor meerdere klanten.
Individuele projectcodes.
Afhankelijk van de versie zijn nog meer
RF-110 RFID sleutelhangers
functionaliteiten mogelijk.

392899

TimeMoto RFID sleutelhanger
• TimeMoto RF-110 RFID sleutelhangers.
• Set van 25 sleutelhangers.
• RFID proximity Key Fob 125kHz.

TimeMoto Software

TimeMoto TM-828
tijdregistratiesysteem

pincode.
• Registreet tot aan 2.000 gebruikers /
100.000 Kloktijden.
• Data exporteren via USB stick, of in
TimeMoto TM-838
real time via WiFi of Ethernet (LAN)
tijdregistratiesysteem
verbinding.
• Touch sense keys.
• Complete oplossing met TimeMoto PC
• 3.5” TFT Display.
software.
• CE gecertiﬁceerd.
• Inklokken aan de hand van 3D
TimeMoto TM-838
392892
gezichtsherkenning, RFID badge of

TimeMoto RFID kaarten

• TimeMoto TM-828.
• Complete oplossing met TimeMoto PC
software.
• Inklokken met vingerafdruk, RFID
badge of pincode.
• Registreet tot aan 2.000 gebruikers /
100.000 Kloktijden.
• High speed authentication.
• Data exporteren via USB stick, of in
real time via WiFi of Ethernet (LAN)
verbinding.
• Druktoetsen.
• 3.5” TFT Display.
TimeMoto TM-828
• CE gecertiﬁceerd.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
392891

Product niet gevonden? Bel ons voor informatie!
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> VEILIGHEIDSPASHOUDERS

Durable veiligheidspashouder
• De houder is voorzien van een draaibare clipbevestiging die zowel aan
de bovenkant als aan de zijkant kan
worden bevestigd.
• Zeer stevige kwaliteit.
• Kan ook worden gecombineerd
met een textielkoord of een afrolmechanisme.
• Leverbaar in een open versie, zodat
uw pas snel leesbaar is door paslezers, of een gesloten versie om uw
pas te beschermen.

Durable
veiligheidpashouder Pro
54x85mm open versie
921216
8118.19
doos à 25 stuks
54x85mm gesloten versie
921217
8005.19
doos à 25 stuks

• Houder met innovatief klemmechanisme voor identiteitspassen of
veiligheidspassen.

• Het klemmechanisme beschadigt
de pas niet.
• Met luxueus afrolmechanisme.
• Geschikt voor staand en liggend
formaat.
met afrolmechanisme
921245
8307.58
doos à 10 stuks

Durable afrolmechanisme

• Aan de drukknop-lus kunnen gemakkelijk congresspelden worden bevestigd.
• Voorzien van een metalen klem op de
achterzijde
• Lengte van het koord 80cm.

• Uittrekbaar koord in een kunststof
houder.

80cm lang 8152.58
doos à 10 stuks
80cm 822823

Durable afrolmechanisme
metaal

921214
1388502

• Voorzien van een metalen klem op de
achterzijde.
• Extra stevige kwaliteit.
• Lengte 80cm.

• Uittrekbaar koord in een verchroomde
80cm lang
houder.

8225.23

921229

Durable veiligheidspashouder
met afrolmechanisme

Durable veiligheidpashouder
met textielkoord
• Houder met innovatief klemmechanisme voor identiteitspassen of
veiligheidspassen.

Durable veiligheidspashouder
mapje
• Mogelijk om te combineren met een
textielkoord, afrolmechanisme of een
ketting.
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met textielkoord
921246
8207.58
doos à 10 stuks

• Houder voor bedrijfspassen met
afrolmechanisme.
• Met duimuitsparing voor het gemakkelijk vervangen van de kaart.
• Gecombineerd met een drukknopsluiting en een afrolmechanisme
voorzien van een metalen klem op
de achterzijde.
• Staand of liggend te gebruiken.
• Lengte 80cm.
• Afmetingen van de insert 54x85mm.

• Keuze uit open versie om de insert te
veranderen zonder de klem te openen
of gesloten versie, zodat de insert
stevig vast zit.

Durable badge met clip

• Het klemmechanisme beschadigt de
pas niet.
• Met luxueuze textielkoord.
• Geschikt voor staand en liggend
formaat.

60x90mm gesloten
921276
8135.19
doos à 20 stuks
60x90mm open
921277
8136.19
doos à 20 stuks
60x90mm gesloten met
921278
textielband 8600.19 doos à
5 stuks

• Met draaibare clipbevestiging.
• In open of gesloten versie leverbaar.
• Ook mogelijk om te combineren met
een afrolmechanisme of een textielkoord.

Durable textielkoord met
karabijnhaak

54x85mm open versie
921271
8011.19
doos à 10 stuks
54x85mm gesloten versie
921272
8012.19
doos à 10 stuks

60x90mm gesloten model
liggend 8003.19
doos à 25 stuks
60x90mm open model
liggend 8106.19
doos à 25 stuks
90x60mm gesloten model
staand 8002.19
doos à 25 stuks

• 20mm brede textielkoord met veiligheidssluiting die open springt bij een
te hoge trekbelasting.
• Dankzij de karabijnhaak kunt u
deze textielkoord combineren met
sleutelhangers of congresspelden die
voorzien zijn van een clipuitsparing.
• Lengte 44cm.

921226
921235
921231

Durable textielkoord met
klem
• 10mm brede textielkoord met veiligheidssluiting die open springt bij een
te hoge trekbelasting.

zwart 8137.01 doos à 10 stuks 3 2 7 9 2 5
rood 8137.03 doos à 10 stuks 3 2 7 9 2 6
geel 8137.04 doos à 10 stuks 3 2 7 9 2 7
groen 8137.05 doos à 10 stuks 3 2 7 9 2 8
donkerblauw 8137.07
327929
doos à 10 stuks

• Dankzij de klem kunt u deze textielkoord combineren met congresspelden
die voorzien zijn van een speld of
clipuitsparing.
• Lengte 44cm.
zwart 8119.01
doos à 10 stuks

327960

Durable afrolmechanisme
met ring
• Uittrekbaar koord in een kunststof
houder.
• Met sleutelring.

Durable textielkoord met
CardFix

• Voorzien van een kunststof klem op
de achterzijde.
• Ringdiameter 25mm.
• Lengte van het koord ca 80cm.
80cm lang met ring
8222.58 doos à 10 stuks

921225

• Bezoekerspassen e.d. zijn nu
gemakkelijk te scannen.
• Met kaarthouder voor het snel
bevestigen van bedrijfs-, beveiligingsen bezoekerspassen en visitekaartjes.
• Lengte 44cm.

• CARD FIX met textielkoord 20mm.
• Met veiligheidssluiting die open springt zwart 8187.01
doos à 10 stuks
bij een te hoge trekbelasting.

Product niet gevonden? Bel ons voor informatie!

921244
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KLOKKEN

1xAA

Leitz klok WOW
• Stille wandklok in opvallend WOW
kleurendesign.
• 29 cm diameter, tweekleurig frame
gemaakt van robuust plastic, in combinatie met een glazen voorzijde.
• Niet-tikkende wandklokken zijn
perfect voor kantoren of studeer- en
slaapruimtes.
• Achtergrond in WOW kleur met geometrisch patroon en grote cijfers.
• Drie zwarte wijzers voor goede zichtbaarheid op de witte achtergrond.
• Voorzien van montagegat om eenvoudig op te hangen.
• Werkt met 1 x AA batterij (niet inbegrepen).
• Onderdeel van de kleurrijke WOW
range.

MAUL wandklok MAULrun

wit
geel
roze
blauw

890456
890457
890458
890459

• Wandklok met Quartz uurwerk, instap
model voor prijsbewuste
consumenten.
• Voorzien van een Duits quartz uurwerk.
• Doorsnede 25,2 cm.
• Moderne, elegante uitstraling voor
in kantoor of bij u thuis.
• Zilverkleurige rand van hoogwaardig
kunststof.

MAUL wandklok MAULclimp
1xAA

Leitz klok Cosy

geel
blauw
grijs
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1398081
1398082
1398087

• Chic: elegante uitstraling, modern
design wandklok met RC-functie.
• Dunne, discrete rand (0,6 cm) gemaakt van onbreekbaar kunststof in
zilver.
• Radiograﬁsche klok.
• Witte cijferplaat metArabische cijfers
in dun, stijlvol schrift, zwart,
cijferhoogte 5,7 cm.

• Witte wijzerplaat, in zwart bedrukt
met Arabische cijfers, cijferhoogte
23 mm, inclusief uur- en minuut
aanduiding.
• De klok is goed af te lezen, ook
vanaf een grotere afstand.
• Wandklok afgewerkt met mineraalglas
voor de wijzerplaat.
• Werkt op één 1,5 V AA batterij, deze
is bijgesloten.
• Eenvoudige montage d.m.v.
ophangoog.
• Wijzer draait vloeiend.
Ø25x5cm kunststof zilver/wit 1400057

• Voor gemeenschappelijke kantoren,
aula’s, cursusruimtes, magazijnen,
grote entrees of foyers.
• Afdekking van plat mineraalglas.
• Werkt op batterijen, inclusief een
1,5V-batterij (AA).
• Witte wijzerplaat met minuten- en
urenaanduiding.
• As, uren- en minutenwijzer in zwart,
secondewijzer rood.
• Automatische synchronisatie met het
DCF77-signaal, automatische aanpassing van de tijd.
Ø47x5.5cm kunststof zilver/
wit

1400062

MAUL wandklok MAULstep
• Standaard model in een aantrekkelijk
design.
• Voorzien van een Duits quartz
uurwerk.
• Doorsnede 30 of 40 cm.
• Frame van hoogwaardig kunststof in
de kleur zilver.
• Witte wijzerplaat, in zwart bedrukt
met Arabische cijfers,

• Wandklok afgewerkt met mineraalglas
voor de wijzerplaat.
• Werkt op één 1,5 V AA batterij, deze
is bijgesloten.
• Eenvoudige montage d.m.v.
ophangoog.
• Automatische tijd-synchronisatie
met het signaal van de tijdseinzender
DCF77 in Frankfurt.
RC Ø30x5cm kunststof zilver/ 1400054
wit
RC Ø40x5cm kunststof zilver/ 1400061
wit

MAUL wandklok MaulMove
• Chic, elegant en trendy design.
• Voorzien van een Duits quartz uurwerk, radio gestuurd.
• Doorsnede 30,5cm.
• Eigentijdse en trendy uitstraling voor
in kantoor of bij u thuis.
• Brede rand van geborsteld aluminium.
• Witte wijzerplaat, in zwart bedrukt
met Arabische cijfers, cijferhoogte 35
mm, inclusief uur- en minuut
aanduiding.

• De klok is goed af te lezen, ook vanaf
een grotere afstand.
• Werkt op één 1,5V AA batterij, deze is
bijgesloten.
• Automatische tijd-synchronisatie met
het signaal van de tijdseinzender
DCF77 in Frankfurt.
• Automatische instelling van zomer- en
wintertijd.
Ø30,5cm aluminium/wit
Ø40cm aluminium/wit

Product niet gevonden? Bel ons voor informatie!

890689
890690
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1xAA

Unilux klok Mega

Gezond klimaat

Unilux klok Aria
• Precisie kwartsuurwerk, slechts
1 seconde afwijking in 6 jaar.
• Inclusief secondewijzer.
• Goed leesbaar tot 25m.
• Kleur wit/grijs.
• Gemaakt van kunststof.
• Functioneert met één AA batterij (niet
zilvergrijs/wit
inbegrepen).
400094280
• Diameter van 28,5cm.

890299

• Extra grote zwarte wandklok met
een diameter van 57,5cm.
• Inclusief secondewijzer.
• Goed leesbaar tot 180m.
• Kleur zwart/wit.
• Gemaakt van kunststof.
• Functioneert met een AA batterij
(meegeleverd).
• Diameter van 57,5cm.

zwart

40094568

890301

Een schone
lucht doet
wonderen

1xAA

Unilux klok Maxi Wave radio
controlled

Unilux klok Wave radio
controlled
•
•
•
•
•

Klok met Radio-controlled functie.
Hij staat dus altijd op de juiste tijd.
Goed leesbaar tot 35m.
Inclusief secondewijzer.
Gemaakt van kunststof. Witte achtergrond met zwarte cijfers.
• Functioneert met een AA batterij (mee- zwart/wit
400094561
zilvergrijs/wit
geleverd).
4000945562
• Diameter 30cm.

890345
890346

• Extra grote klok om van grote afstand
goed te kunnen lezen, ideaal voor
grote open ruimtes of kantoren.
• Inclusief secondewijzer.
• Radio-controlled functie.
• Hij staat dus altijd op de juiste tijd.
• Gemaakt van kunststof.
• Functioneert met een AA batterij (mee- zilvergrijs/wit
400094565
geleverd).
zwart/wit
400094564
• Diameter van 37,5cm.

890347

Wist je dat de wij mensen gemiddeld 20.000 keer per dag

890303

ademhalen? Dat betekent ook dat wij gemiddeld 20.000
keer per dag de lucht inademen uit de ruimte waarin we ons
in bevinden. Belangrijk dus om ervoor te zorgen dat deze

1xAA

ruimte gezond en schoon is, zodat je hier met een gerust

• Elegante klok met DST-systeem: past
automatisch aan naar zomer- en
wintertijd.
• Display in klok laat dag en datum zien
of datum en maand.
• Goed leesbaar tot 30m
• Met secondewijzer.
• Diameter 30,5cm.
zilvergrijs/wit
• Functioneert met één 1xAA batterij
100340853
(niet meegeleverd).

hart in kunt werken.

Unilux klok Attraction

Unilux klok Instinct

890362

• Klok met magnetisch ophangsysteem,
blijft aan elk metalen muur/wand
hangen.
• Inclusief secondewijzer.
• Precisie quartz uurwerk, slechts 1
seconde afwijking in 6 jaar.
• Kleur grijs/wit.
• Gemaakt van kunststof.
• Functioneert met een AA batterij (meegeleverd).
lichtgrijs/wit 400094404
• Diameter van 22cm.
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890344

zwart/bamboe

handje bij het creëren van een
ervoor te zorgen dat de lucht écht

890343

Unilux klok Palma
• Neo retro design.
• Quartz uurwerk van hoge kwaliteit,
slechts 1 seconde afwijking in 6 jaar.
Van gecertiﬁceerd Bamboe.
• Snelle wandmontage met 1 ophangoog.
• Inclusief 1 AA 1,5v batterij.
• Diameter: 30 cm.
• Dikte: 3,5 cm.

De bovenstaande tips helpen een
gezond werk- en leefklimaat. Maar om

Unilux klok Magnet
• Klok met magnetisch ophangsysteem,
blijft aan elk metalen muur/wand
hangen.
• Inclusief secondewijzer.
• Precisie quartz uurwerk, slechts 1
seconde afwijking in 6 jaar.
• Kleur grijs/wit.
• Gemaakt van kunststof.
• Functioneers met een AA batterij
(meegeleverd).
lichtgrijs/wit 400094406
• Diameter van 30,5cm.

Luchtreiniging

Verschillende stofdeeltjes

Een gezond klimaat

goed schoon is, is het aan te raden

Uit diverse onderzoeken komt naar

Om deze klachten te voorkomen is

om gebruik te maken van speciale

voren dat de lucht op de werkplek

het van belang om te zorgen voor

luchtreinigers. Luchtreinigers contro-

twee tot vijf keer zo verontreinigd is

een gezond klimaat. Door regelmatig

leren de luchtkwaliteit in de ruimte

als de buitenlucht. Dat komt doordat

een raam of deur open te zetten, kan

en zorgen ervoor dat de lucht continu

de lucht in huis vaak bestaat uit een

er voldoende frisse lucht de ruimte

geﬁlterd wordt. Er zijn ook luchtreini-

mengsel van stoffen, zoals CO2, vocht

binnenkomen. Daarnaast is het

gers met UV-licht waarmee bacteriën

en schimmels, ﬁjnstof, vluchtige orga-

verstandig om apparatuur, zoals

en ziektekiemen geëlimineerd worden.

nische stoffen en koolstofmonoxide.

printers of kopieermachines, in een

Met een luchtreiniger voorkom je dus

En deze stoffen zijn ongezonder dan

aparte ruimte te plaatsen. Zo voor-

dat je onbewust wordt omringd door

je denkt. Zonder dat je het in de gaten

kom je dat de stofdeeltjes uit deze

een vervuilde en ongezonde lucht.

hebt kunnen deze stoffen namelijk

apparaten zich door de ruimte

Benieuwd naar de luchtreinigers die

leiden tot astmatische klachten

verspreiden. Laat ook de natuur

wij te bieden hebben of op zoek naar

zoals een chronische verkoudheid,

een handje helpen. Luchtzuiverende

meer informatie over een schone

allergieën zoals hooikoorts of huis-

planten op de werkplek neutraliseren

werkplek? Bekijk dan de pagina hier-

stofmijtallergie maar ook tot terug-

schadelijke gassen en verbeteren de

naast of vraag ons om een advies,

kerende hoofdpijn.

luchtvochtigheid.

we helpen je graag.

1399152
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Luchtbehandeling

LUCHTREINIGING

Leitz TruSens luchtreiniger
Z-1000
•
•

•

•
•

•

lende stoffen en vluchtige organische
gassen/geuren vanuit alle richtingen.
• UV licht vernietigt ziektekiemen en
Verbeter de luchtkwaliteit in jouw
bacteriën die gevangen worden in de
persoonlijke ruimte.
ﬁlter.
Deze kleine, maar krachtige luchtreini2
ger bestrijdt vervuilende stoffen zodat • Ideaal voor ruimtes tot 23 m .
je makkelijker kunt ademen.
Z-1000 luchtreiniger
1386075
Z-1000 ﬁlter koolstof DuPont 1386077
Technologisch geavanceerde lucht3 stuks
reiniger met 360 graden ﬁltratie
Z-1000 ﬁlter Hepa 2in1 DuPont 1386076
reduceert vervuilende stoffen in je
Z-1000 UV lamp
1386073
persoonlijke ruimte en verbetert de
Z-1000 ﬁlter koolstof allergie 1401534
luchtkwaliteit in huis.
en griep
Z-1000 ﬁlter koolstof geur
1401537
PureDirect technologie verspreidt
en vos
lucht comfortabeler en effectiever.
Z-1000 ﬁlter Hepa geur en vos 1401539
Deze eigen technologie gebruikt twee
Z-1000 ﬁlter Hepa allergie en 1401540
luchtstromen om lucht verder en
griep
gelijker te verdelen door de hele
Z-1000 ﬁlter koolstof huisdie- 1 4 0 1 5 4 1
ren voor Leitz TruSens
ruimte.
360 graden ﬁjnstoffilter vangt vervui- Z-1000 ﬁlter Hepa huisdieren 1401544

Leitz TruSens luchtreiniger
Z-2000
• Adem schonere lucht in met een
vernieuwde luchtreiniger.
• Ervaar het verschil met sensortechnologie op afstand en twee luchtstromen.
• Ervaar een nieuw soort luchtreiniger
die wetenschap, stijl en technologie
combineert.
• Voorzien van 360 graden ﬁltratie,
verzamelt de Leitz TruSens Z-2000
vervuilende stoffen en neutraliseert
geuren door zich automatisch aan te
passen aan veranderende luchtkwaliteitomstandigheden in een ruimte.
• De SensorPod, die op afstand van de
luchtreiniger wordt geplaatst, controleert de luchtkwaliteit door de gehele

•

•

•

•

•

•

ruimte om levering van schone lucht
te optimaliseren.
Past automatisch de ventilatiesnelheid aan als reactie op de luchtkwaliteitsmetingen van de SensorPod.
Een kleurgecodeerde verlichte ring
en numerieke waarde communiceert
een goede, middelmatige of slechte
luchtkwaliteit.
PureDirect technologie gebruikt
twee luchtstromen om gezuiverde
lucht comfortabeler en effectiever te
verpreiden.
360 graden ﬁjnstoffilter vangt
vervuilende stoffen en vluchtige organische gassen/geuren vanuit
alle richtingen.
UV licht vernietigt ziektekiemen en
bacteriën die gevangen worden in de
ﬁlter.
Ideaal voor ruimtes tot 35 m2.

• AeraSmart™ sensor meet de luchtkwaliteit en past hierop automatisch
de ventilatiesnelheid aan om uw lucht
schoon te houden.
• Blauwe, oranje en rode lampjes geven
Fellowes Aeramax
aan hoe schoon uw lucht is.
• Aera+™ modus is ontwikkeld voor
luchtreiniger DX5
piekseizoenen in allergieën.
• De luchtstroom wordt met 35%+
• Vier-fasen reinigingssysteem reinigt
verhoogd om allergenen uit uw lucht
99.97% van de luchtverontreinigde
te reinigen.
deeltjes tot 0.3 micron uit de lucht,
inclusief pollen en andere allergenen, • Filterwissel indicatoren geven aan
wanneer u het koolstof- of TrueHEPA
stofmijt, schimmelsporen, huidschilﬁlter dient te vervangen
fers van dieren en sigarettenrook.
• AeraSafe™ antibacteriële behandeling • Aanbevolen voor ruimtes van 8m² tot
is een ingebouwde bescherming tegen 12m².
de groei van geuren veroorzaakt door DX5 ﬁlter True Hepa
1399764
1399765
bacteriën, meeldauw en schimmels op DX5 ﬁlter koolstof 4 stuks
DX5 luchtreiniger
1399769
het TrueHEPA ﬁlter.

Z-2000 luchtreiniger
1386071
Z-2000 ﬁlter koolstof DuPont 1386068
3 stuks
Z-2000 ﬁlter Hepa 3in1
1386070
DuPont
Z-2000 UV lamp
1386067
Z-2000 ﬁlter koolstof
1401533
huisdieren voor Leitz TruSens
Z-2000 ﬁlter Hepa geur en vos1401535
Z-2000 ﬁlter Hepa huisdieren 1401538
Z-2000 ﬁlter Hepa allergie
1401542
en griep
Z-2000 ﬁlter koolstof allergie 1401546
en griep
Z-2000 ﬁlter koolstof geur
1401547
en vos

• AeraSmart™ sensor meet de luchtkwaliteit en past hierop automatisch
de ventilatiesnelheid aan om uw lucht
schoon te houden.
Fellowes Aeramax
• Blauwe, oranje en rode lampjes geven
aan hoe schoon uw lucht is.
luchtreiniger DX55
• Aera+™ modus is ontwikkeld voor
piekseizoenen in allergieën.
• Vier-fasen reinigingssysteem reinigt
• De luchtstroom wordt met 50%+
99.97% van de luchtverontreinigde
verhoogd om allergenen uit uw lucht
deeltjes tot 0.3 micron uit de lucht,
te reinigen.
inclusief pollen en andere allergenen,
• Filterwissel indicatoren geven aan
stofmijt, schimmelsporen, huidschilwanneer u het koolstof- of TrueHEPA
fers van dieren en sigarettenrook.
ﬁlter dient te vervangen.
• AeraSafe™ antibacteriële behandeling
is een ingebouwde bescherming tegen • Aanbevolen voor ruimtes tot 18m².
de groei van geuren veroorzaakt door DX55 ﬁlter True Hepa
1399766
1399768
bacteriën, meeldauw en schimmels op DX55 luchtreiniger
DX55 ﬁlter koolstof 4 stuks 1399770
het TrueHEPA ﬁlter.

Z-3000 luchtreiniger
1386078
Z-3000 ﬁlter koolstof DuPont 1386074
3 stuks
Z-3000 ﬁlter Hepa 3in1
1386072
DuPont
Z-3000 UV lamp
1386069
Z-3000 ﬁlter koolstof geur
1401532
en vos
Z-3000 ﬁlter koolstof allergie 1401536
en griep
Z-3000 ﬁlter Hepa geur en vos1401543
Z-3000 ﬁlter Hepa allergie
1401545
en griep
Z-3000 ﬁlter Hepa huisdieren 1401548
Z-3000 ﬁlter koolstof huisdie- 1401549
ren voor Leitz TruSens

• AeraSmart™ sensor meet de luchtkwaliteit en past hierop automatisch
de ventilatiesnelheid aan om uw lucht
schoon te houden.
• Blauwe, oranje en rode lampjes geven
Fellowes Aeramax
aan hoe schoon uw lucht is.
• Aera+™ modus is ontwikkeld voor
luchtreiniger DX95
piekseizoenen in allergieën.
• De luchtstroom wordt met 50%+
• Vier-fasen reinigingssysteem reinigt
verhoogd om allergenen uit uw lucht
99.97% van de luchtverontreinigde
te reinigen.
deeltjes tot 0.3 micron uit de lucht,
inclusief pollen en andere allergenen, • Filterwissel indicatoren geven aan
wanneer u het koolstof- of TrueHEPA
stofmijt, schimmelsporen, huidschilﬁlter dient te vervangen.
fers van dieren en sigarettenrook.
• AeraSafe™ antibacteriële behandeling • Aanbevolen voor ruimtes van 28m² tot
is een ingebouwde bescherming tegen 42m².
de groei van geuren veroorzaakt door DX95 ﬁlter koolstof 4 stuks 1399763
1399767
bacteriën, meeldauw en schimmels op DX95 ﬁlter True Hepa
DX95 luchtreiniger
1399771
het TrueHEPA ﬁlter.

Leitz TruSens luchtreiniger
Z-3000
•
•

•

•

•

ruimte om levering van schone lucht
te optimaliseren.
• Past automatisch de ventilatiesnelheid aan als reactie op de luchtkwaliAdem schonere lucht in met een
teitsmetingen van de SensorPod.
vernieuwde luchtreiniger.
Ervaar het verschil met sensortechno- • Een kleurgecodeerde verlichte ring
en numerieke waarde communiceert
logie op afstand en twee luchtstroeen goede, middelmatige of slechte
men.
luchtkwaliteit.
Ervaar een nieuw soort luchtreiniger
• PureDirect technologie gebruikt
die wetenschap, stijl en technologie
twee luchtstromen om gezuiverde
combineert.
lucht comfortabeler en effectiever te
Voorzien van 360 graden ﬁltratie,
verpreiden.
verzamelt de Leitz TruSens Z-2000
• 360 graden ﬁjnstoffilter vangt vervuivervuilende stoffen en neutraliseert
lende stoffen en vluchtige organische
geuren door zich automatisch aan te
gassen/geuren vanuit alle richtingen.
passen aan veranderende luchtkwali• UV licht vernietigt ziektekiemen en
teitomstandigheden in een ruimte.
bacteriën die gevangen worden in de
De SensorPod, die op afstand van de
ﬁlter.
luchtreiniger wordt geplaatst, controleert de luchtkwaliteit door de gehele *Ideaal voor ruimtes tot 70 m2.
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Kapstokken

Kapstokken

MAUL staande kapstok Laura

MAUL kledinghangers
metaal zwart
• Hoogwaardige kleerhangers van staal, acryl zwart
acryl wit
acryl en hout.
hout beuken
• Discrete vormgeving en stevig.

495426
495425
495424
495427

• De jonge, moderne staande kapstok
van staal.
• Zuil onderkant Ø 5 cm, bovenkant
2,5 cm.
• Metalen haken met doppen, Ø 3,3 cm
van hout, vastgelijmd.
• Kroonbreedte bovenkant 35 cm.
• Stalen voet Ø 36,5 cm, de gebogen
vorm zorgt voor een stabiele stand.

Laura zwart

495423

Unilux staande kapstok
Accueil

MAUL staande kapstok
Grando

• Kapstok met solide en stabiele
afwerking.
• Kop van kapstok kan draaien om zo
overal goed bij te kunnen komen.
• Met 8 ronde kapstokhaken, inclusief
anti-slip zodat jassen en kleren er niet
vanaf glijden.
• Met paraplubak onderaan.
• Gemaakt van geëpoxeerd staal en
kunststof.
• Eenvoudig zelf in elkaar te zetten.
• Hoogte 170cm.
• Ø 34cm.

MAUL staande kapstok Caligo
• 8 metalen kledinghaken, 4 extra
kunststof haken aan de zuil en aan de
paraplubak.
• Kunststof knoppen kledinghaken Ø 5,5
cm, van onbreekbaar ABS.
• Draaibare kroon, Ø 37,5 cm, voor
gemakkelijke toegang aan alle kanten.
• Inclusief parapluhouder, Ø 27 cm,
voor maximaal 8 paraplu’s en 4
zakparaplu’s.
Grando zwart
• Voet Ø 36,5 cm, gewicht 6 kg.

495421

• Kledinghanger gemaakt van hout.
• Set van 25 stuks.
• Kleur eikenhout.
Caligo zwart

495420

• Zuilen en haken in glanzende metallic
look.
• Zuil Ø 5 cm.
• 6 mutshaken en 6 jashaken van
metaal, 4 extra haken van kunststof
aan de zuil en aan de paraplubak.
• Draaibare kroon, Ø 41 cm, voor
gemakkelijke toegang aan alle kanten.
• Inclusief parapluhouder, Ø 27 cm,
voor maximaal 8 paraplu’s en
4 zakparaplu’s.
Nebula zilver
• Voet Ø 36,5 cm, gewicht 6 kg.

MAUL garderoberek Salsa

MAUL garderoberek Samba
mobiel

• Hoogwaardige, sterk belastbaar en
vrijstaande garderoberek, strak
vormgegeven design.
• Compact model met veel opbergruimte, ook inzetbaar als kapstok.
• Voor extra veel kledingstukken:
8 haken voor het ophangen van kledingstukken, twee extra haken aan de
staander voor kinderjassen
Garderoberek MAUL Salsa
of handtassen.
staand 52cm zwart
• Eenvoudige montage.

• Hoogwaardig en sterk belastbaar
garderoberek.
• 100 cm kledingstang met ruimte voor
ongeveer 16 jassen.
• Veel extra ophangmogelijkheden van
jassen door het plaatsen van 2x4
haken en nog 2 extra haken op
dezelfde staanders van het rek voor
kinderjassen of handtassen.
• Zeer stabiele constructie met massieve metalen dwarsbalk.
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Unilux kledinghangers hout

495418

met broeklat eikenhout

495398

zwart
wit
metallic grijs
grijs/beuken

495382
495383
495384
495385

MAUL staande kapstok
Nebula

MAUL staande kapstok Nubis
• Stevige, staande kapstok van staal
voor sterke belasting.
• Zuil Ø 5 cm, matzwart gepoedercoat.
• 6 mutshaken en 6 jashaken van metaal, 4 extra haken van kunststof aan
de zuil en aan de paraplubak.
• Kunststof knoppen: mutshaken Ø 5,5
cm, jashaken Ø 3,8 cm, van onbreekbaar ABS.
• Inclusief parapluhouder, Ø 27 cm, voor
maximaal 8 paraplu’s en 4 zakparaplu’s.
Nubis zwart
• Voet Ø 36,5 cm, gewicht 6 kg.

• Stevig en elegant: zuil gemaakt van
staal, matzwart gepoedercoat.
• Kunststof haken van onbreekbaar
ABS: 8 mutshaken, 16 jashaken, 4
extra haken aan de zuil en aan de
paraplubak.
• Inclusief parapluhouder, Ø 27 cm,
voor maximaal 8 paraplu’s en
4 zakparaplu’s.
• Voet Ø 36,5 cm, gewicht 6 kg.

1400060

Unilux staande kapstok Bora
495419

• Moeiteloos verrijdbaar: incl. 4 dubbele
zwenkwielen, Ø 50 cm, waarvan twee
vergrendelbaar.
• Eenvoudige montage.
Garderoberek MAUL Samba
mobiel 115cm zwart

1400064

• Deze staande kapstok is trendy en
modern dankzij de combinatie van
bamboe en metaal.
• Het gebruik van bamboe en recyclebaar hoogwaardig staal draagt bij aan
het behoud van natuurlijke hulpbronnen en het verminderen van de
milieu-impact.
• Met de 6 verspringende haken zorgt
deze kapstok voor een perfecte
ondersteuning van uw kleding.
• Uitgerust met een paraplubak die
voorzien is van een lekbak.
• De verzwaarde voet van 5,4 kg zorgt
voor stabiliteit van de kapstok.
• 3 haken van metaal en 3 haken van
bamboe.
• Capaciteit voor 6 paraplus.
• Afmeting: hoogte: 178cm.
• Verzwaarde voet: 5,4 kg, diameter
zwart/bamboe
34 cm.

Unilux staande kapstok
Cypres

1399150

• Design kapstok in traditionele kleuren.
• Met 8 kapstokhaken die elk 3 ophangpunten bevatten.
• Kop kan ronddraaien om altijd makkelijk bij alle jassen en kleding te komen.
• Met paraplubak onderaan.
• Eenvoudig zelf in elkaar te zetten.
• Gemaakt van staal, aluminium en
kunststof.
• Hoogte 170cm.
• Ø 34cm.
zwart
• Kleur zwart.

Product niet gevonden? Bel ons voor informatie!

495386
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Kapstokken

Intern transport
> STEEKWAGENS INKLAPBAAR

Dahle Krachtmagneet
met haak
• Sterk genoeg om bijvoorbeeld een
jasje aan te hangen.

Vepa Bins kledinghangers
Ø 36mm draagvermogen 8kg 4 7 0 0 6 0
doos à 5 stuks
Ø 47mm draagvermogen 15kg 4 7 0 0 6 1
doos à 5 stuks

• Zwarte kunststof kledinghanger
met oog.
• Te gebruiken voor verschillende
garderobesystemen.

•
•
•
•

Model VB 961090.
Kleur zwart.
Formaat 155x482x29mm.
Doos à 36 stuks.

zwart

495376

Stanley steekwagen 60kg
• Gebruiksvriendelijke en veelzijdige
steekwagen.
• Compact en lichtgewicht design.
• Opent en sluit in enkele seconden.
• Bestaat uit nylon onderdelen en polypropyleen onderdelen.

• Past overal in (vliegtuig, bus, trein,
kofferbak, garage, kast of onder
meubels).
• Maximaal belastbaar tot 60kg.
• Afmetingen uitgeklapt 40x41x100cm,
ingeklapt 38.5x5.6x63.5cm.
• Wielen Ø12.7x 4cm.
• Laadvlak 39x28cm.
• Gewicht 3.34kg.
60kg

890736

Stanley steekwagen 125kg
• Steekwagen voor professioneel
gebruik.
• Compact en lichtgewicht design.
• Opent en sluit in enkele seconden.

• Bestaat uit aluminium met kunstystof
onderdelen.
• Maximaal belastbaar tot 125kg.
• Afmetingen uitgeklapt 51x52x107cm,
ingeklapt 50x7x79cm.
• Wielen Ø17,5x4,5cm.
• Laadvlak 48x35cm.
• Gewicht 6.95kg.
125kg

890737

> TRANSPORTKARREN

Vepa Bins wandgarderobe
Safe 5
Vepa Bins magnetische
wandkapstok 3
• Magnetische wandkapstok van
VepaBins met 3 kunststof jashaken.
• Afmetingen 30x12cm.

zwart-grijs

495401

Vepa Bins wandgarderobe
Safe 10
• Wandkapstok met 10 stevige nylon
haken.
• De haken zijn veilig aan de binnenzijde
van het frame gemonteerd.
• Model VB 650088.
• Kleur grijs.
zwart-grijs
• Afmetingen 130x1060x150mm.
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• Wandkapstok met 5 stevige nylon
haken.
• De haken zijn veilig aan de binnenzijde
van het frame gemonteerd.
• Model VB 650071.
• Kleur grijs.
zwart-grijs
• Afmetingen 130x560x150mm.

495381

Vepa Bins wandgarderobe
Safe 19

495380

• Wandkapstok met een dubbele rij
stevige nylon haken (totaal 19 haken).
• De haken zijn veilig aan de binnenzijde
van het frame gemonteerd.
• Bovenop het rek is ruimte voor accessoires.

• Optioneel mogelijk om aan de voorste
rij haken kledinghangers te hangen.
• Model VB 650095.
• Kleur grijs.
• Afmetingen 450x1130x170mm.
zwart-grijs

495379

Stanley Transportkar 135kg
• Transporwagen met 4 wielen met
remmen.
• Compact en lichtgewicht design.
• Frame gemaakt van aluminium en
roestvrij staal.

• Softgrip-handgreep.
• Verstelbare handgreep, laadvlak met
inkepingen om meerdere kratten te
stapelen.
• Maximaal belastbaar tot 135kg.
• Afmetingen uitgeklapt 68x41x92cm,
ingeklapt 68x41x8cm.
• Kunststof platform 68x41cm.
135kg

890738

Stanley steekwagen 200kg
• Gebruiksvriendelijk steekwagen van
Stanlay voor professioneel gebruik.
• Gemaakt van lichtgewicht en
duurzaam aluminium.
• Bestaat uit nylon onderdelen en
polypropyleen onderdelen.
• Soft grip-handgreep met handbescherming.

• Ergonomische en inklapbare handgrepen voor eenvoudige opberging.
• Max. last 200kg.
• Afmetingen uitgeklapt 60x60x128cm.
• Afmetingen ingeklapt 60x9x102cm.
• Laadvlak 59x40cm.
• Wielen 20.3x5.8cm.
• Gewicht 9.7kg.
aluminium

Product niet gevonden? Bel ons voor informatie!
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Diversen
>

Diversen

REALLY USEFUL OPBERGBOXEN

> OPSTAPKRUKJES

Quantore opstapkrukje
kunststof
•
•
•
•
•

Opstapkruk 42cm hoog.
Zwart.
Bodem Ø44cm en top Ø24cm.
Gewicht 3,5kg.
Maximale belasting 150kg.

zwart

418391

Desq opstapkrukje
kunststof
• Mobiel opstapkrukje van breukvast
kunststof.
• Garandeert absolute veiligheid door
middel van een rubberen ring op de
bodem.
• Bij belasting veren de drie wieltjes
naar binnen.
• Bodem Ø44,5cm top Ø29cm hoogte
42cm en gewicht 3,5kg.
• Maximale belasting 150kg.
18 literbox
buiten 480x390x200mm
binnen 380x310x170mm
0,14 literbox
buiten 90x65x55mm
Really Useful opbergboxen
binnen 64x48x42mm
0,55 literbox
buiten 210x100X40mm
• Really Useful opbergboxen zijn
binnen 185x80x30mm
stapelbaar met of zonder deksel.
0,9 literbox
• Ze zijn zo sterk dat het het gewicht
buiten 220x102x68mm
van één persoon houdt.
binnen 187x80x60mm
3 literbox
• Elk product is bestendig tegen
buiten 245x180x160mm
temperaturen van -15°C tot +80°C.
binnen 190x143x120mm
• Minimale zijkant aanpassingen om
4 literbox
opbergruimte te maximaliseren, dit
buiten 395x255x85mm
zorgt tevens ook dat de inhoud minder binnen 335x210x70mm
kan bewegen tijdens transport.
9 literbox
buiten 395x255x155mm
• Volledig platte en versterkte bodem.
binnen 335x210x140mm
• Het sluitmechanisme houdt de doos
19 literbox
en het deksel tezamen.
buiten 395x255x290mm
• De doorzichtige doos heeft het
binnen 315x205x270mm
voordeel dat u steeds de inhoud ziet.
35 literbox
buiten 480x390x310mm
• De verschillende afmetingen zijn
binnen 370x310x280mm
onderling opstapelbaar.
42 literbox
buiten 520x440x310mm
binnen 405x365x280mm
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3 9 4 5 6 9 48 literbox
394573
buiten 610x400x315mm binnen 545x330x289mm
3 9 4 5 7 8 64 literbox
394575
buiten 710x440x310mm binnen 605x370x280mm
3 9 4 5 8 1 84 literbox
394576
buiten 710x440x380mm
binnen 605x370x355mm
1400232
3 9 4 5 8 2 35 liter 480x390x345 mm
transparant wit
35 liter 480x390x310 mm
1400233
3 9 4 5 6 5 transparant blauw
0.8 liter 355x100x40 mm
1400234
transparant wit
3 9 4 5 6 6 32 liter 470x342x234 mm
1400235
opvouwbaar zwart
10 liter 520x340x85 mm
1400236
3 9 4 5 6 7 transparant wit
3 liter 245x180x160 mm trans- 1400237
parant blauw
3 9 4 5 7 0 42 liter 520x440x310 mm
1400238
transparant blauw
45 liter 570x390x285 mm
1400239
3 9 4 5 7 1 opvouwbaar zwart
50 liter 710x440x230 mm
1400240
transparant blauw
3 9 4 5 7 2 5 liter 340x200x125 mm
1400241
transparant blauw
48 liter 600x400x315 mm
1400242
transparant blauw

64 liter 710x440x310 mm
1400243
transparant blauw
84 liter 710x440x380 mm
1400244
transparant blauw
14 liter 395x255x210 mm
1400245
transparant wit
1.5 liter 355x100x70 mm
1400246
transparant wit
33 liter 480x390x310 mm
1400247
transparant blauw
33 liter 710x440x165 mm
1400248
transparant wit
16x 0.14 liter 280x224x65 mm 1400249
transparant wit
0.7 liter 155x100x80 mm
1400250
transparant wit
18 liter 480x390x200 mm
1400251
transparant blauw
9 liter 395x210x140 mm trans- 1400252
parant blauw
8 liter 340x200x175 mm
1400253
transparant wit
342x215x35 mm transparant 1400254
wit
19 liter 395x255x330 mm
1400255
transparant wit
12 liter 465x270x150 mm
1400256
transparant blauw
2.1 liter 240x130x125 mm
1400257
transparant wit

rood
blauw
grijs
zwart

470040
470041
470042
470043

chroom/zwart

615033

> BALIEBEL

Desq opstapkrukje metaal
• Praktisch krukje met 3 lichtverende
zwenkwielen.
• Bij belasting veren de drie wieltjes
naar binnen.
• Hoogte 42cm met antisliplaag, bodem
Ø43cm, top Ø29cm.
• Maximale belasting 150kg.
• Metalen uitvoering.
• De onderrand is voorzien van een
rubberen ring voor optimale stabiliteit.
zwart
rood
blauw
grijs

489101
489102
489103
489112

Baliebel verchroomd
• Verchroomde receptiebel met een
doorsnede van 85mm.
• Met houten voet.

Product niet gevonden? Bel ons voor informatie!

175
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Diversen
GARANTIE

1
JAAR

Tesa isolatiefolie

05390 P proﬁel 9mmx6m
1397023
bruin
05390 P proﬁel 9mmx6m wit 1396979
05393 D proﬁel 9mmx6m
1396953
bruin
Tesa tochtstrips
05393 D proﬁel 9mmx6m wit 1396977
05417 ﬂexibel 6m transparant 1397009
05422 dorpelstrip 38mmx1m 1396996
• Tesa moll is een eenvoudige
bruin
windstopper om de kier tussen deur
05422 dorpelstrip 38mmx1m 1396974
en vloer effectief af te sluiten.
wit
• Het is ook ideaal om stof, geluid en
05454 universeel 15mmx10m 1396963
insecten buiten te houden.
wit
• Deze zelfklevende afdichting voor deu- 05456 universeel 25mmx10m 1396962
wit
ren kan eenvoudig worden geplaatst
05463 E proﬁel 9mmx6m
1396988
zonder gaten te boren en schroeven
bruin
aan te draaien.
05463 E proﬁel 9mmx6m wit 1396980
• Gebruik het op gelijke vloeren om
05559 i proﬁel 9mmx6m bruin 1396984
05559 i proﬁel 9mmx6m wit 1396989
kieren tot 5mm te dichten.
20mmx5m zwart
1396968
• Zelfklevend schuimproﬁel.

GARANTIE

1
JAAR

Tesa afdekfolie
• TesaEasy Cover Premium Film is een
hoogwaardige afdekfolie voor schilders
waarbij een transparante, plastic folie
voor het afdekken van grote gebieden
wordt gecombineerd met geïntegreerdTesaafplakband.
• Dit maakt afplakken eenvoudig en je
krijgt scherpe verfranden.
• Het is bovendien ideaal om de vloer en
waardevolle meubels te beschermen
tegen verfspetters.
• De afdekfolie wordt geleverd met een
handige dispenser met een gootje
voor eenvoudige toepassing.
• Gebruik als plastic, zelfklevend
afdekzeil of als beschermfolie voor
verf, voor snelle, eenvoudige afdekking
wanneer je je huis opknapt.
• Schone en strakke verfranden, zelfs in
lichte bochten.
• Met praktische afroller en
geïntegreerde snijder.
• Navulbaar en makkelijk op maat te
snijden.
• De electrostatische folie past zich
aan het te beschermen gebied aan en
de foliestructuur remt en biedt een
optimale bescherming.
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• Veel oudere huizen hebben nog altijd
enkelglas en voldoen niet aan moderne
isolatienormen.
• DeTesamollThermo Cover is een unieke niet-klevende isolatiefolie en werkt
als een isolerend luchtkussen dat de
ontbrekende tweede laag glas kan
vervangen.
• Tegelijkertijd vermindert deze raamisolatie vervelende condensatie van de
ramen.
• Met de meegeleverde, dubbelzijdige
tape, is bevestiging snel en eenvoudig.
• Met behulp van een gewone föhn kun
je de folie glad aanbrengen.
• Transparante isolatiefolie voor ramen.
• Vormt een onzichtbare luchtisolatievoor ramen 1.5mx1.7m
buffer, de isolatie is vergelijkbaar met transparant
voor ramen 1,5mx4m transp
een extra glaslaag.

1396945
1397033

GARANTIE

1
JAAR

Tesa klittenband
• Tesa On &amp; Off Klittenband voor
1001 toepassingen.
• Klittenbandtape die functioneert als
multifunctionele organizer voor thuis
en op kantoor.
• Het is niet alleen ideaal om lichte
voorwerpen aan een muur of ander
plat oppervlak te bevestigen, maar
doet het zo dat je die voorwerpen op
elk gewenst moment en zo vaak je wilt
ter hand kunt nemen en weer kunt
bevestigen.
• Stevige en veilige bevestiging voor
lichte voorwerpen.
• Kan tot 10.000 keer openen en sluiten.

On&Off 55228 strips
50x100mm zwart
On&Off 55229 strook
50mmx1m zwart
On&Off 55224 20mmx1m wit
On&Off 55224 20mmx1m
zwart
On&Off 55225 20mmx2,5m
wit

1397006

57891 80x100mm bruin
57891 80x100mm wit
57892 18mm rond bruin
57892 18mm rond wit
57893 22mm rond bruin
57893 22mm rond wit
57894 26mm rond bruin
57894 26mm rond wit

1397005
1397022
1397001
1397034
1396969
1397028
1396970
1397013

1397017
1397002
1396952
1397032

GARANTIE

1
JAAR

Tesa antikrasviltjes
easy cover dispenser
1396946
2,6mx17m
easy cover navulling 2,6mx17m1396990
dispenser easy cover
1397027
55cmx33m
easy cover navulling
1397029
55cmx33m
easy cover dispenser
1396976
1,4mx33m

• Tesa Protect beschermvilt is een
functioneel middel tegen krassen en
voor geluiddemping.
• Knip een stuk op de gewenste grootte
af om te voorkomen dat bijv. meubels
je waardevolle parketvloer beschadigen.
• Beschermt hout, glas, parket, laminaat
en tegels.

Product niet gevonden? Bel ons voor informatie!
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Hoofdstuk 2

Post en Verzenden

Gemakkelijk verzenden

Van webshop
tot postkamer
2

1

Postpakketten

Plakband

Zie pagina 200

Zie pagina 196

3

Alles voor postverwerking en
verpakking

Tip
Voorzie jij pakketten nog altijd met handgeschreven adressen? Een
wireless labelprinter is een handig apparaat waarmee je het jezelf een
stuk makkelijker maakt. Het adres is goed bevestigd en altijd leesbaar!

De juiste verpakking voor
jouw pakket.Het goed
verpakken van je produc
ten is belangrijker dan je
denkt. Enerzijds zorgt het
voor optimale bescherming
wanneer het pakketje
op de grote stapel bij de
vervoerder terecht komt.
Anderzijds laat een net en
verzorgd verpakt product
ook een goede indruk
achter bij je klant. En het
goed verpakken van je
producten hoeft helemaal
niet zo ingewikkeld te
zijn. Tegenwoordig heb je
genoeg hulpmiddelen die
je daar bij helpen! Denk
dozen en enveloppen in
verschillende formaten,
elektronische stempels
om een adres aan je
pakket mee te geven en
weegschalen en post
kamermachines voor
gemakkelijke verwerking
en verzending. Voor iedere
verpakking het juiste
materiaal.

Elektronische
stempel
Zie pagina 204

4

Briefweger
Zie pagina 210

5

MET DE ARTIKELEN IN DIT HOOFDSTUK IS JOUW POSTVERZENDING
IN MUM VAN TIJD GEBEURD!
Postsorteerunit
Zie pagina 213

SNEL EN NAUWKEURIG

Postzegels
>

Enveloppen

POSTZEGELS

> BANKENVELOPPEN

> VENSTERENVELOPPEN

Postzegels Nederland
• Op postzegels voor brieven en kaarten
tot en met 20 gram staat voortaan
een 1.
• Voor zendingen van 20 tot en met
50 gram binnen Nederland zijn er
postzegels met een 2.
• Kijk voor de volledige tarieven op
www.postnl.nl.
• Postzegels met een cijfer, de
geldigheid is onbepaald.

200 postzegels Nederland
waarde 1 rol à 200 stuks
100 postzegels Nederland
waarde 2 rol à 100 stuks

890700
890701

Hermes enveloppen
zelfklevend met stripsluiting
• Deze envelop heeft een eﬀen grijze
binnendruk voorzien van HERMESlogo.
• 80gr. papier.
• Zelfklevend met stripsluiting.
• FSCgecertiﬁceerde grondstoﬀen.

Postzegels buitenland
• Verstuur internationale post met
veel gemak naar het buitenland met
de speciale Postzegel Internationaal.
• Deze postzegel is geschikt voor alle
bestemmingen ter wereld.
• U bent verzekerd van een snelle
aankomst, want uw post gaat met
voorrang de grens over.
• Bij een gewicht van 20 gram plakt
u één zegel, bij hogere gewichten
plakt u meerdere zegels.

156x220mm EA5
500 stuks zelfklevend
162x229mm C5
500 stuks zelfklevend

180050
180167

110x220mm EA5/6
venster links 4x11cm zelfkl.
doos à 500 stuks
110x220mm EA5/6
venster rechts 4x11cm zelfkl
doos à 500 stuks
156x220mm EA5
venster links 4x11cm zelfkl.
doos à 500 stuks
156x220mm EA5
venster rechts 4x11cm zelfkl.
doos à 500 stuks
Hermes vensterenveloppen
162x229mm C5
zelfklevend met stripsluiting venster links 4x11cm zelfkl.
doos à 500 stuks
• Ideaal voor een huisstijl of mailing.
220x312mm EA4
• 80gr. papier.
venster links 4x11cm zelfkl.
doos à 250 stuks
• Met zelfklevende stripsluiting.
220x312mm EA4
• Vervaardigd uit FSCgecertiﬁceerde
venster rechts 4x11cm zelfkl.
grondstoﬀen.
doos à 250 stuks
110x220mm EA5/6
1 8 0 3 6 0 229x324mm C4
venster links 3x10cm zelfkl.
venster links 4x11cm zelfkl.
doos à 500 stuks
doos à 250 stuks
110x220mm EA5/6
1 8 0 3 7 0 229x324mm C4
venster rechts 3x10cm zelfkl
venster rechts 4x11cm zelfkl.
doos à 500 stuks
doos à 250 stuks

180101
180102
180380
180390
180165
180480
180490
180460
180470

> AKTE-ENVELOPPEN

50 postzegels internationaal 8 9 0 7 0 2
waarde 1 set à 50 stuks

Hermes akte-enveloppen
zelfklevend met stripsluiting
Hermes akte-enveloppen
gegomd
Postzegels België
• 10 verschillende exemplaren van
fruit met uiteenlopende kleuren.
• Formaat van de postzegels 30x25mm.
• 100 postzegels.
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100 postzegels Belgie
waarde 1 doos à 100 stuks
10 kits Belgie aangetekend
100 postzegels Belgie prior

890703
890709
890708

• Deze envelop heeft een eﬀen grijze
binnendruk en subtiel voorzien van
een HERMESlogo.
• 120gr. papier.
• Met gegomde klep.
• Vervaardigd uit FSCgecertiﬁceerde
grondstoﬀen.

229x324mm C4 250 stuks

180620

• Ideaal voor een huisstijl of mailing.
• Dit uitgebreide assortiment is uitge
voerd in superieur wit bankpost papier.
• Deze envelop heeft een eﬀen grijze
binnendruk en subtiel voorzien van
een HERMESlogo.
• 100 of 120gr. papier.
• Met zelfklevende stripsluiting.
• Vervaardigd uit FSCgecertiﬁceerde
grondstoﬀen.

162x229mm C5
zelfklevend
220x312mm EA4
zelfklevend
229x324mm C4
zelfklevend
240x340mm EC4
zelfklevend
262x371mm EB4
zelfklevend

500 stuks 1 8 0 7 6 0
250 stuks

180790

250 stuks

180770

250 stuks

180785

250 stuks

180780

Product niet gevonden? Bel ons voor informatie!
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Enveloppen

Enveloppen
(G = gegomd, ZK = zelfklevend, H = Huismerk Quantore)

53

109 x 224 mm bankgiroenvelop
kleur gewicht
wit
80
wit
80

aantal
500
500

44
25 x 110
40

art.nr. sluiting
180440
G
180340
G

60
20

H
•

110 x 220 mm EA5/6
kleur gewicht aantal
wit
80
500
wit
80
500
wit
80
500
wit
80
500

art.nr. sluiting
180000
G
180030 ZK
180060
G
180216
ZK

110 x 220 mm EA5/6 VL
kleur gewicht aantal
wit
80
500
wit
80
500
wit
80
500

15

162 x 229 mm C5 Bank
kleur gewicht
wit
80
wit
80
wit
80
wit
80

aantal
500
500
500
500

art.nr. sluiting
180080
G
180167
ZK
180168
G
180218
ZK

H
•

220 x 312 mm EA4 VL
•

kleur
wit

gewicht
120

aantal
250

art.nr. sluiting
180480
ZK

H

H

229 x 324 mm C4 VL
•
•

60
30 x 100
20

art.nr. sluiting
180360
ZK
180400
G
180517
ZK

40 x 110

H
•
•

162 x 229 mm C5 Akte
kleur gewicht
wit
100
bruin
90
crème
120
wit
100
wit
100

aantal
500
500
500
500
500

art.nr. sluiting
180195
ZK
180650
G
180700
G
180760
ZK
180800
G

H
•
•
•

kleur gewicht
wit
120
wit
120
wit
120
wit
120

aantal
250
250
250
250

Quantore enveloppen
kleinverpakking gegomd

art.nr. sluiting H
180310
G
180460
ZK
181460
ZK
•
181462
G
•

•
•
•
•

60

•

40 x 110

20

80100gr.
Grijze binnendruk.
Met gegomde klep.
Gemaakt van FSCgecertiﬁceerde
grondstoﬀen.

90x140mm voor visitekaartjes 1 5 8 1 5 7
50 stuks
114x162mm C6 25 stuks
158120
114x162mm C6 50 stuks
158121

50

110 x 220 mm EA5/6 VL
kleur gewicht aantal
wit
80
500

20

50
20 40 x 110
20

art.nr. sluiting
180450
ZK

40 x 110
72

H
•

220 x 312 mm EA4 VR

162 x 229 mm C5 VL
kleur
wit
wit
wit
wit

gewicht
80
80
80
80

aantal
500
500
500
500

art.nr. sluiting H
180165
ZK
180166
G
180420
G
•
180518
ZK
•

114 x 162 mm C6
kleur gewicht aantal art.nr. sluiting
wit
80
500 180010
G
wit
80
500 180040 ZK
wit
80
500 180070
G
wit
80
500 180215 ZK

H
50
40 x 110

•
•

kleur
wit

gewicht
120

aantal
250

art.nr. sluiting
180490
ZK

H

art.nr. sluiting
180470
ZK
181459
ZK
181461
G

H

229 x 324 mm C4 VR
kleur gewicht
wit
120
wit
120
wit
120

aantal
250
250
250

•
•

15

72

162 x 229 mm C5 VR
kleur
wit
wit

gewicht
80
80

aantal
500
500

art.nr. sluiting
180430
G
180516
ZK

H
•
•

114 x 229 mm C5/6
kleur gewicht aantal art.nr. sluiting
wit
80
50 158159
ZK

H
•

114 x 229 mm C5/6 VR
kleur gewicht aantal
wit
80
50

240 x 340 mm EC4
185 x 280 mm P185

50
30 x 100

15

24

art.nr. sluiting
158156
ZK

H
•

art.nr. sluiting
180020
G
180050
ZK
180217
ZK
180441
G

H

Quantore enveloppen
kleinverpakking zelfklevend

kleur
wit
bruin
wit

gewicht
100
90
100

aantal
500
500
500

art.nr. sluiting
180610
G
180660
G
180805
G

H
•
•

kleur gewicht
wit
120
wit
120
bruin
100
crème
120
wit
120

aantal
250
250
250
250
250

art.nr. sluiting
180785
ZK
180820
G
180680
G
180730
G
180197
ZK

H

art.nr. sluiting
180198
ZK
180690
G
180740
G
180780
ZK
180830
G

H
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

80120gr.
Grijze binnendruk.
Met zelfklevende sluiting.
Gemaakt van FSCgecertiﬁceerde
grondstoﬀen.

110x220mm EA5/6
zelfklevend
110x220mm EA5/6
zelfklevend
114x162mm C6
zelfklevend
114x162mm C6
zelfklevend
114x162mm C6
zelfklevend
114x229mm C5/6
zelfklevend
162x229mm C5
zelfklevend
162x229mm C5
zelfklevend
162x229mm C5
zelfklevend
229x324mm C4
zelfklevend
229x324mm C4
zelfklevend

25 stuks 1 5 8 1 2 6
50 stuks 1 5 8 1 2 5
25 stuks 1 5 8 1 2 3
50 stuks 1 5 8 1 2 4
100 stuks 1 5 8 1 4 0
50 stuks 1 5 8 1 5 9
25 stuks 1 5 8 1 6 3
10 stuks 1 5 8 1 5 8
25 stuks 1 5 8 1 5 3
10 stuks 1 5 8 1 5 4
25 stuks 1 5 8 1 5 5

156 x 220 mm EA5
kleur gewicht aantal
wit
80
500
wit
80
500
wit
80
500
wit
80
500

•
•

kleur
wit

50

156 x 220 mm EA5 VL
kleur
wit
wit
wit
wit

gewicht aantal
80
500
80
500
80
500
80
500

20

66

art.nr. sluiting
180290
G
180380
ZK
180530
G
180532
ZK

H
•
•

50

kleur
wit
wit
wit
wit

184

gewicht
80
80
80
80

aantal
500
500
500
500

gewicht
120

aantal
250

262 x 371 mm EB4
art.nr. sluiting
180790
ZK

H

art.nr. sluiting
180196
ZK
180620
G
180670
G
180720
G
180770
ZK
180810
G

H
•

40 x 110

40 x 110

156 x 220 mm EA5 VR

220 x 312 mm EA4 Akte

229 x 324 mm C4 Akte
kleur gewicht
wit
120
wit
120
bruin
100
crème
120
wit
120
wit
120

aantal
250
250
250
250
250
250

kleur gewicht
wit
120
bruin
100
crème
120
wit
120
wit
120

aantal
250
250
250
250
250

•

•
•
•

15

66

art.nr. sluiting
180300
G
180390
ZK
180531
G
180533
ZK

H

312 x 441 mm EA3
•
•

kleur gewicht
crème
120

aantal
250

art.nr. sluiting
180750
G

H
•

Quantore enveloppen
grootverpakking gegomd

Quantore enveloppen
grootverpakking zelfklevend

•
•
•
•

•
•
•
•

80gr.
Grijze binnendruk.
Met gegomde klep.
Gemaakt van FSCgecertiﬁceerde
grondstoﬀen.

110x220mm EA5/6
114x162mm C6
156x220mm EA5
162x229mm C5

500 stuks 1 8 0 0 6 0
500 stuks 1 8 0 0 7 0
500 stuks 1 8 0 4 4 1
500 stuks 1 8 0 0 8 0

80gr.
Grijze binnendruk.
Met zelfklevende sluiting.
Gemaakt van FSCgecertiﬁceerde
grondstoﬀen.

110x220mm
zelfklevend
114x162mm
zelfklevend
156x220mm
zelfklevend
162x229mm
zelfklevend

EA5/6 500 stuks 1 8 0 2 1 6
C6

500 stuks 1 8 0 2 1 5

EA5

500 stuks 1 8 0 2 1 7

C5

500 stuks 1 8 0 2 1 8

Product niet gevonden? Bel ons voor informatie!
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Enveloppen

Enveloppen

Quantore vensterenveloppen
kleinverpakking zelfklevend
• 80gr.
• Grijze binnendruk.
• Klep met zelfklevende superstripslui
ting.
• Gemaakt van FSCgecertiﬁceerde
grondstoﬀen.

Quantore akte-enveloppen
gegomd
110x220mm EA5/6
158039
venster rechts 3x10cm
25 stuks
110x220mm EA5/6
158040
venster links 3x10cm 25 stuks

•
•
•
•

100120gr.
Grijze binnendruk.
Met gegomde klep.
Gemaakt van FSCgecertiﬁceerde
grondstoﬀen.

162x229mm C5
doos à 500 stuks
185x280mm P185
doos à 500 stuks
229x324mm C4
doos à 250 stuks
240x340mm EC4
doos à 250 stuks
262x371mm EB4
doos à 250 stuks

180800

229x324mm C4
doos à 250 stuks
240x340mm EC4
doos à 250 stuks
262x371mm EB4
doos à 250 stuks
312x441mm EA3
doos à 250 stuks

180720

180805
180810
180820
180830

Quantore akte-enveloppen
zelfklevend

162x229mm C5 zelfklevend
doos à 500 stuks
229x324mm C4 zelfklevend
doos à 250 stuks
240x340mm EC4 zelfklevend
doos à 250 stuks
262x371mm EB4 zelfklevend
doos à 250 stuks

180195

Product niet gevonden? Bel ons voor informatie!
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•
•
•
•

100120gr.
Grijze binnendruk.
Met zelfklevende stripsluiting.
Gemaakt van FSCgecertiﬁceerde
grondstoﬀen.

180196
180197
180198

Quantore vensterenveloppen
grootverpakking zelfklevend
•
•
•
•

80120gr.
Grijze binnendruk.
Met zelfklevende sluiting.
Gemaakt van FSCgecertiﬁceerde
grondstoﬀen.

110x220mm EA5/6
venster links 3x10cm zelfkl.
doos à 500 stuks
110x220mm EA5/6
venster rechts 3x10cm zelfkl.
doos à 500 stuks
110x220mm EA5/6
venster links 4x11cm zelfkl.
doos à 500 stuks
114x229mm C5/6 venster
rechts 4x11cm zelfkl. pak à
50 stuks
156x220mm EA5
venster links 4x11cm zelfkl.
doos à 500 stuks

1 8 0 5 1 7 156x220mm EA5
venster rechts 4x11cm zelfkl.
doos à 500 stuks
1 8 0 5 1 5 162x229mm C5
venster links 4x11cm zelfkl.
doos à 500 stuks
1 8 0 4 5 0 162x229mm C5
venster rechts 4x11cm zelfkl.
doos à 500 stuks
1 5 8 1 5 6 229x324mm C4
venster links 4x11cm zelfkl.
doos à 250 stuks
1 8 0 5 3 2 229x324mm C4
venster rechts 4x11cm zelfkl.
doos à 250 stuks

Quantore vensterenveloppen
grootverpakking gegomd
•
•
•
•

80120gr.
Grijze binnendruk.
Met gegomde klep.
Gemaakt van FSCgecertiﬁceerde
grondstoﬀen.

186

110x220mm EA5/6
venster links 3x10cm
doos à 500 stuks
110x220mm EA5/6
venster rechts 3x10cm
doos à 500 stuks
156x220mm EA5
venster links 4x11cm
doos à 500 stuks
156x220mm EA5
venster rechts 4x11cm
doos à 500 stuks
162x229mm C5
venster links 4x11cm
doos à 500 stuks
162x229mm C5
venster rechts 4x11cm
doos à 500 stuks

180533
180518
180516
181460
181459

Quantore akte-enveloppen
crèmekraft
• 120gr.
• Crème kraft papier.
• Met gegomde klep.

180730
180740
180750

180400

Quantore akte-enveloppen
bruinkraft

180410
• 90100gr.
• Bruin kraftpapier.
• Met gegomde klep.

180530
180531
180420
180430

Quantore bankgiroenveloppen
•
•
•
•

80gr.
Grijze binnendruk.
Met gegomde sluiting.
Gemaakt van FSCgecertiﬁceerde
grondstoﬀen.

109x224mm venster midden 1 8 0 4 4 0
2,5x11cm
doos à 500 stuks

162x229mm C5
doos à 500 stuks
185x280mm P185
doos à 500 stuks
229x324mm C4
doos à 250 stuks
240x340mm EC4
doos à 250 stuks
262x371mm EB4
doos à 250 stuks

180650
180660
180670
180680
180690

Enveloppen

Enveloppen

> ENVELOPPEN VOOR DE BELGISCHE MARKT

Amerikaans formaat
omslagen
•
•
•
•

Wit papier.
80gr.
Blauwe binnendruk.
Trapezium klep.

114x229mm C5/6
trapezium klep
doos à 500 stuks
114x229mm C5/6
zelfklevende strip
doos à 500 stuks
114x229mm C5/6
trapezium klep en venster
rechts doos à 500 stuks
114x229mm C5/6
dubbele seal en venster
rechts doos à 500 stuks
114x229mm C5/6
zelfklevende strip en venster
rechts doos à 500 stuks

> BORDRUGENVELOPPEN

183002
183006
183003
183005
183007

> TRANSPARANTE ENVELOPPEN

188

165x220mm C5
pak à 50 stuks
220x300mm A4
pak à 50 stuks
245x350mm B4
pak à 50 stuks

• Enveloppen met zelfklevende klep.
175x265mm 100gr wit
doos à 250 stuks
175x265mm 90gr bruin
doos à 250 stuks
230x310mm 100gr wit
doos à 250 stuks
230x310mm 90gr bruin
doos à 250 stuks
250x350mm 90gr bruin
doos à 250 stuks

• 120gr.
• Voor het verzenden van documenten
die niet gevouwen of verkreukeld
mogen worden.
• Met zelfklevende sluiting.
• Wit.

183021
183022
183024
183015

229x324mm C4
pak à 10 stuks
262x371mm EB4
pak à 10 stuks

183023

Quantore bordrugenveloppen
grootverpakking
• 120gr.
• Voor het verzenden van documenten
die niet gevouwen of verkreukeld
mogen worden.
• Met zelfklevende sluiting.
• Wit.

181055
181065

185x280mm P185
doos à 100 stuks
220x312mm EA4
doos à 100 stuks
229x324mm C4
doos à 100 stuks
240x340mm EC4
doos à 100 stuks
262x371mm EB4
doos à 100 stuks
312x441mm EA3
doos à 100 stuks

181000

176x250mm pak à 5 stuks
238x312mm pak à 5 stuks
250x353mm pak à 5 stuks

181052
181051
181053

181010
181015
181020
181030
181040

> TYVEK ENVELOPPEN

CleverPack transparante
enveloppen
• Transparante envelop voor post die
gezien mag worden.
• Praktisch en representatief, bijvoor
beeld voor verzending van magazines
of brochures.
• Met zelfklevende klep.

Quantore bordrugenveloppen
kleinverpakking

Zakomslagen

181302
181300
181301

176x254mm
C5
doos à 100 stuks
Tyvek enveloppen zelfklevend 229x324mm C4
doos à 100 stuks
254x353mm
B4
• Gemaakt van 100% zuivere PEvezel.
doos à 100 stuks
262x371mm
EB4
• Bestand tegen oliën, vetten,
doos à 100 stuks
chemicaliën en water.
229x324x38mm C4
• Zeer hoge trek en scheursterkte.
doos à 100 stuks
• Flexibel, met hersluitbare zelfklevende 254x353x38mm B4
stripsluiting.
doos à 100 stuks
262x371x38mm EB4
• Lichtgewicht, portobesparend.
doos à 100 stuks
• Wit.

179210

CleverPack kartonnen
enveloppen

179810
179710

CleverPack Tyvek enveloppen

179610
179812
179512
179612

• Gemaakt van 100% zuivere PEvezel.
• Antistatisch en 100% recyclebaar.
• Bestand tegen oliën, vetten, chemicali
en en water.
• Flexibel, met zelfklevende stripsluiting.
• Wit.

229x324mm C4
pak à 10 stuks
305x394mm E4
pak à 10 stuks
250x353x38mm
pak à 10 stuks

179215
179216
179217

•
•
•
•

Vervaardigd uit gerecycled materiaal.
Wit.
Voorzien van stripsluiting.
Geeft uw zending een professionele
uitstraling.
• Toepassingen in o.a. fotomateriaal,
certiﬁcaten, diploma’s en divers mon
stermateriaal.

Product niet gevonden? Bel ons voor informatie!
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Enveloppen

Enveloppen

> MONSTERZAKKEN

> LUCHTKUSSENENVELOPPEN

Quantore
luchtkussenenveloppen
kleinverpakking
Quantore monsterzakken wit
• 130150gr.
• Met zelfklevende sluiting.
• Voor het verzenden van producten of
documenten tot 38mm dikte.
• Wit.

Quantore monsterzakken
crèmekraft
•
•
•
•

170gr.
Crèmekraft.
Met zelfklevende sluiting.
Voor het verzenden van producten of
documenten tot 38mm dikte.

229x324x38mm C4
pak à 10 stuks
262x371x38mm EB4
pak à 10 stuks
262x371x38mm EB4
doos à 125 stuks

185x280x38mm
doos à 125 stuks
229x324x38mm
doos à 125 stuks
230x350x38mm
doos à 125 stuks
262x371x38mm
doos à 125 stuks

180951
180961
180955

P185

180900

C4

180910

EC

180920

EB4

180930

• Buitenzijde kraftpapier.
• Binnenzijde luchtkussenfolie van
100% gerecycled PE.
• Sluiting met zelfklevende hersluitbare
stripsluiting of d.m.v. sluitclips.
• Wit.
• Gemaakt van FSCgecertiﬁceerde
grondstoﬀen.

120x175mm/100x165mm
nr.11 pak à 5 stuks
140x225mm/120x215mm
nr.12 pak à 5 stuks
170x225mm/150x215mm
nr.13 pak à 5 stuks
200x275mm/180x265mm
nr.14 pak à 5 stuks
240x275mm/220x265mm
nr.15 pak à 5 stuks
250x350mm/230x340mm
nr.17 pak à 5 stuks
290x370mm/270x360mm
nr.18 pak à 5 stuks
320x455mm/300x445mm
nr.19 pak à 5 stuks
370x480mm/350x470mm
nr.20 pak à 5 stuks

176930
176931
176932
176933
176938
176934
176935
176936
176937

Quantore cd
luchtkussenenvelop

Quantore
luchtkussenenveloppen
grootverpakking

• Sluiting met zelfklevende hersluitbare
stripsluiting of d.m.v. sluitclips.
• Wit.
• Gemaakt van FSCgecertiﬁceerde
grondstoﬀen.

175x200mm/165x180mm
• Buitenzijde kraftpapier.
pak à 5 stuks
• Binnenzijde luchtkussenfolie van 100% 175x200mm/165x180mm
doos à 100 stuks
gerecycleerde PE.

176939
181282

> HUISPOSTENVELOPPEN/-MAPPEN

• Buitenzijde kraftpapier.
• Binnenzijde luchtkussenfolie van 100%
gerecycled PE.
• Sluiting met zelfklevende hersluitbare
stripsluiting of d.m.v. sluitclips.
• Wit.
• Gemaakt van FSCgecertiﬁceerde
grondstoﬀen.

Quantore monsterzakken
bruinkraft
•
•
•
•

120gr.
Bruinkraft.
Voorzien van rillijnen en sluitgaatjes.
Voor het verzenden van producten of
documenten tot 40/50mm dikte.

190

100x245x40mm
doos à 250 stuks
120x285x50mm
doos à 250 stuks

180966
180968

120x175mm/100x165mm
nr.11 doos à 200 stuks
140x225mm/120x215mm
nr.12 doos à 200 stuks
170x225mm/150x215mm
nr.13 doos à 100 stuks
200x275mm/180x265mm
nr.14 doos à 100 stuks
240x275mm/220x265mm
nr.15 doos à 100 stuks
250x350mm/230x340mm
nr.17 doos à 100 stuks
290x370mm/270x360mm
nr.18 doos à 100 stuks
320x455mm/300x445mm
nr.19 doos à 50 stuks
370x480mm/350x470mm
nr.20 doos à 50 stuks

176920
176921
176922
176923
176924
176925

Quantore huispostenvelop

176926
176927
176928

• 170gr.
• Stevige doorgeefenveloppen met
gaten en opdruk “interne
correspondentie”.

• Crèmekleurig.
• Twee zijden bedrukt.
262x371mm pak à 25 stuks

181075

Product niet gevonden? Bel ons voor informatie!
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Enveloppen

Verpakkingsmaterialen
> PAKPAPIER

voor cd S1 doos à 100 stuks
122,5x175mm/100x165mm
nr.11 doos à 200 stuks
142,5x225mm/120x215mm
nr.12 doos à 200 stuks
Jiffy luchtkussenenveloppen 172,5x225mm/150x215mm
nr.13
doos à 100 stuks
202,5x275mm/180x265mm
• Wit kraftpapier aan de buitenzijde en
nr.14 doos à 100 stuks
polyethyleen aan de binnenzijde met
242,5x275mm/220x265mm
luchtkussenfolie daartussen.
nr.15 doos à 100 stuks
• De binnenmaat (dit is de kleinste maat 252,5x350mm/230x340mm
bij de artikelomschrijving) geldt bij een nr.17 doos à 100 stuks
292,5x370mm/270x360mm
inhoud met een dikte tot 1cm.
nr.18 doos à 100 stuks
• Zelfklevend en hersluitbaar.
322,5x455mm/300x445mm
• De binnenzak is gemakkelijk te schei nr.19 doos à 75 stuks
den van de buitenzak voor milieuvrien 372,5x480mm/350x470mm
nr.20 doos à 75 stuks
delijke afvalverwerking.

181280
176219
176220
176310
176410
176510

CleverPack pakpapier

Kraft gestreept pakpapier

176711
176810
176910
177005

• Sterk 70gr kraftpapier voor het
verpakken van goederen.
• Voor gemakkelijk, goedkoop en
milieuvriendelijk verpakken en ver
zenden.
• Bruin.

rol 50cmx220m
rol 70cmx220m

820090
820091

C6 165x110mm bedrukt
pak à 100 stuks
lang 230x110mm bedrukt
pak à 100 stuks
C5 230x155mm bedrukt
pak à 100 stuks
C6 165x112mm blanco
pak à 100 stuks
lang 230x110mm blanco
pak à 100 stuks
C5 230c155mm blanco
pak à 100 stuks

180990

165x115mm bedrukt
doos à 1000 stuks
225x115mm bedrukt
doos à 1000 stuks
225x160mm bedrukt
doos à 1000 stuks
165x116mm blanco
doos à 1000 stuks
225x115mm blanco
doos à 1000 stuks
225x160mm blanco
doos à 1000 stuks

080142

• Sterk 70gr kraftpapier voor het
verpakken van goederen.
• Voor gemakkelijk, goedkoop en milieu
vriendelijk verpakken en verzenden.
• Bruin.

100cmx100m
100cmx5m
100cmx10m 5 rol

820110
820120
820100

> PAKLIJSTENVELOPPEN

122x175mm/100x165mm
nr.11 pak à 10 stuks
140x225mm/120x215mm
nr.12 pak à 10 stuks
170x225mm/150x215mm
nr.13 pak à 10 stuks
Kraftpapier met luchtkussenfolie van 180x265mm nr.14
polypropyleen.
pak à 10 stuks
Deze enveloppen beschermen het te 250x350mm/225x340mm
verpakken product tegen schokken en nr.17 pak à 10 stuks
290x370mm/270x360mm
stoten.
nr.18 pak à 10 stuks
Licht van gewicht, dus portobespa
320x455mm/300x445mm
rend.
nr.19 pak à 10 stuks
370x480mm/350x470mm
Met zelfklevende sluitstrip.
nr.20 pak à 10 stuks
Wit.

181204

CleverPack
luchtkussenenveloppen

176300

•

176302

•

•
•
•

176301

176303
176304
176305
176306

CleverPack
paklijstenveloppen
• Voor het goed beschermen van docu
menten waarbij relevante gegevens
zichtbaar blijven.

180994
180992
180991
180995
180993

Budget vrachtbrieven
• Voor vrachtvervoer binnen Nederland.
• BVA 1001 of BVA 1562.

•
•
•
•

Drie of viervoudige formulieren.
Links/rechts verlijmd.
Zelfkopiërend papier.
Opvolgend genummerd.

190 x 120mm 3 voud
240 x 200mm 4 voud

820495
820496

Budget retourenveloppen
• Webshop retour enveloppen zijn de
ideale oplossing voor het verzenden
van bijvoorbeeld kleding, telefoons,
sieraden, (schoenen) dozen, inkje
patronen en medicijnen.
• De enveloppen zijn ondoorzichtig,
waterbestendig en niet scheurbaar.
• Hierdoor wordt een zending discreet
en veilig verzonden.
• De protectpost envelop is standaard
voorzien van het Plastic Heroes logo,
hiermee stimuleren wij deze verpak
king te recyclen.
• De envelop is voorzien van een
dubbele “retour” plakstrip, zodat
goederen indezelfde verpakking weer
geretourneerd kunnen worden.

192

Quantore paklijstenveloppen

a4 350x230x29mm karton wit 1386768
a2+ 620x460mm
1386769
a4+ 245x340mm
1386770

• Zelfklevende paklijstenvelop.
• Zijn ontworpen met het doel uw
paklijsten, facturen of andere
documenten aan de buitenzijde van
uw verpakking aan te brengen.
• Zo zijn uw verzendpapieren goed toe
gankelijk en blijven ze schoon, droog,
netjes en dragen ze bij aan
de kwaliteit van uw zendingen.
• De bedrukte paklijstenveloppen
hebben de tekst “documents
enclosed”.

080141
080143
080145
080144
080146

Product niet gevonden? Bel ons voor informatie!
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> TOUW

>

ELASTIEK EN LABELS

Elastiek 50gr
• Elastiekjes van (milieuvriendelijk)
zuiver pararubber.
• 50gr per doosje.

nr.12
40x1,5mm
Ø26mm ±330stuks
doos à 50 gram
nr.18
80x1,5mm
Ø51mm ±70stuks gekleurd
doos à 50 gram
nr.14
50x1,5mm
Ø32mm ±260stuks
doos à 50 gram
nr.16
60x1,5mm
Ø38mm ±220stuks
doos à 50 gram
nr.18
80x1,5mm
Ø51mm ±160stuks
doos à 50 gram
nr.22
100x1,5mm
Ø64mm ±130stuks
doos à 50 gram
nr.24
150x1,5mm
Ø96mm ±85stuks
vdoos
à 50 gram
nr.68
140x5mm
Ø90mm ±29stuks
doos à 50 gram

832003

nr.22 100x1,5mm
Ø64mm ±1330stuks
doos à 500 gram
nr.24 150x1,5mm
Ø96mm ±880stuks
doos à 500 gram
nr.32 80x2,5mm
Ø51mm ±1000stuks
doos à 500 gram
nr.34 100x2,5mm
Ø64mm ±800stuks
doos à 500 gram
nr.36 120x2,5mm
Ø77mm ±660stuks
doos à 500 gram
nr.38 150x2,5mm
Ø96mm ±530stuks
doos à 500 gram
nr.56 180x5mm
Ø115mm ±222stuks
doos à 500 gram
nr.64 90x5mm
Ø58mm ±440stuks
doos à 500 gram
nr.66 110x5mm
Ø70mm ±360stuks
doos à 500 gram

832036

60x1,5x1mm
80x1,5x1mm
90x1,5x1mm
100x1,5x1mm
100x7,5x1mm
100x7,5x1mm
150x1,5x1mm
150x1,5x1mm
60x1,5x1mm
100x1,5x1mm
80x1,5x1mm
90x1,5x1mm

800465
800467
800469
800459
800460
800461
800463
800462
800464
800458
800466
800468

832002
832007
832004
832005
832006
832008
832010

Sisal paktouw
Vlas bindtouw 2-draads

• Sisal is afkomstig van de “Agave
Sisalana”, zoals natuurlijk gekweekte
cactussen, vetplanten e.a. exotische
planten waarin de vezels als
bladnerven voorkomen.
• Gemaakt van natuurvezel.

• Vlas wordt verkregen uit de bast
vezels van de “Canabis Sativa”, een
plant uit de Hennepfamilie.
• Dun bindtouw.
• Op bollen van 50 óf 100meter
50gr
100gr

±50m
±100m

VE:20
VE:12

Elastiek 500gr
• Elastiekjes van (milieuvriendelijk) zuiver
pararubber.
• 500gr per doos.

Ø3mm 2draads 100gr ±25m 8 3 0 8 0 0
Ø3mm 3draads
830900
2500gr ±500m

830400
830500

nr.10 30x1,5mm
832034
Ø19mm ±4750
stuks doos à 500 gram
nr.12 40x1,5mm
832029
Ø26mm ±3300stuks
doos à 500 gram
nr.14 50x1,5mm
832031
Ø32mm ±2600stuks doos à
500 gram
nr.16 60x1,5mm
832033
Ø38mm ±2220stuks
doos à 500 gram
nr.18 80x1,5mm
832035
Ø51mm ±1660stuks
doos à 500 gram
nr.19 90x1,5mm
832037
Ø58mm ±1480
stuks doos à 500 gram

> LABELS

Apli hanglabels
• Witte kartonnen hanglabels met
ophangoog.
• Voorzien van ophangtouwtjes.
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nr.383 7x19mm
doos à 1000 stuks
nr.387 13x20mm
doos à 1000 stuks
nr.388 15x24mm
doos à 1000 stuks
nr.389 18x29mm
doos à 1000 stuks
nr.390 22x35mm
doos à 500 stuks
nr.391 38x43mm
doos à 500 stuks
nr.392 36x53mm
doos à 500 stuks
nr.395 46x65mm
doos à 400 stuks

811922
811926
811927
811928
811929
811930
811931
811932

Pakketlabels
• Kartonnen labels.
• 200grams kraftkarton.
• Met versterkt ophangoog.

25x50mm nr.0
doos à 1000 stuks
35x70mm nr.1
doos à 1000 stuks
40x80mm nr.2
doos à 1000 stuks
45x90mm nr.3
doos à 1000 stuks
50x100mm nr.4
doos à 1000 stuks
55x110mm nr.5
doos à 1000 stuks
60x120mm nr.6
doos à 1000 stuks
65x130mm nr.7
doos à 1000 stuks
70x140mm nr.8
doos à 1000 stuks
75x150mm nr.9
doos à 1000 stuks

832038
832040
832042
832231
8 3 2 0 4 4 nr.68 140x5mm
Ø90mm ±285stuks
doos à 500 gram
8 3 2 0 3 9 nr.75 100x7,5mm
Ø64mm ±265stuks
doos à 500 gram
8 3 2 0 5 0 nr.77
120x7,5mm Ø77mm (PTT)
±220stuks doos à 500 gram
8 3 2 0 5 2 nr.78 140x7,5mm
Ø90mm ±175stuks
doos à 500 gram

832054
8 3 2 0 5 6 nr.87 120x10mm
Ø77mm ±165stuks
doos à 500 gram
8 3 2 2 3 5 nr.109 230x16mm
Ø147mm ±35stuks
doos à 500 gram
8 3 2 0 5 8 nr.107 180x15mm
Ø115mm ±70stuks
doos à 500 gram

832216
832060
832237

811900
811901
811902
811903
811904
811905
811906
811907
811908
811909

Quantore elastieken
• Elastiekjes van milieuvriendelijk
zuiver pararubber.
• in dozen van 100gram én 500gram.

500gram
500gram
500gram
500gram
100 gram
500gram
500gram
100 gram
100gram
100 gram
100gram
100gram

Product niet gevonden? Bel ons voor informatie!
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> VERPAKKINGSPLAKBAND

Scotch Duct Tape
• Linnen duct tape voor algemene
toepassingen.
• Flexibel en makkelijk te verwerken,
met de hand afscheurbaar.
• Voor het bundelen en bevestigen van
kabels en snoeren, afplakken, marke
ren, afdichten van luchtkanalen, lek
kende vaten, sluiten van zware dozen,
tijdelijk verstevigen en herstellen van
dekzeilen, gescheurde verpakkingen,
glassplinterbescherming enz.
50mmx50m zilverkleurig
50mmx50m zwart

Scotch verpakkingsplakband
PP
50mmx66m bruin
• Universele tape voor lichte tot middel doos à 36 rol
50mmx66m transparant
zware kartonnen dozen en verpakkin
doos à 36 rol
gen.
50mmx66m bruin
• Van minder milieubelastend polypro
pak à 6 rollen
50mmx66m bruin
pyleen.
pak à 6 transparant
• Dikte 48micron.

803529
803532

Tesa verpakkingsplakband
PP Strong

GARANTIE

1
JAAR

803502
803496
803547
803548

Tesa verpakkingsplakband
PP Acryl
• Geluidsarme acryltape op waterbasis
voor het sluiten van dozen.

50mmx66m transparant PP
50mmx66m bruin PP

1388825
1388824

• Geluidloze verpakkingstape.
• De tape is waterproof, hitte en
uvbestendig.
• Kleefstof oplosmiddelvrij.
• PP kwaliteit.
• Dikte 52micron.

50mmx66m bruin
pak à 6 rol
50mmx66m transparant
pak à 6 rol
38mmx66m tranparant
38mmx66m transparant
38mmx66m bruin

803510
803511
1397004
1397014
1397030

Scotch verpakkingsplakband
Easy to start

Scotch verpakkingsplakband
voor opslag
• Van minder milieubelastend polypro
pyleen.
• Dikte 50micron.

50mmx66m low noise bruin
doos à 36 rol
50mmx66m low noise
transparant doos à 36 rol

803504
803505

• Eenvoudig in gebruik.
• De dispenser voorkomt dat het uitein
de van de tape op de rol kleeft.
• Compact genoeg om in een bureaula
de te passen.
• Tape gemaak van polypropyleen.
• Extra sterke kwaliteit.
• Dikte 66micron (transparant) of 75mi 50mmx20m bruin
50mmx20m transparant
cron (bruin).

Tesa verpakkingsplakband
PVC Extra Strong
803528
803527

• Een ijzersterke tape voor
professioneel gebruik.
• PVC kwaliteit.
• Deze duurzame PVC tape is door haar • Dikte 49micron.
50mmx66m bruin
rekvermogen extra bestendig tegen
50mmx66m transparant
schokken.

800234
803526

Tesa verpakkingsplakband
Eco papier

Scotch verpakkingsplakband
Heavy
• Universele verpakkingstape voor het
verzegelen van dozen.
• ‘Hotmelt’lijm met hoge weerstand.
• Dikte 57micron.
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• Tesa papieren verpakkingsplakband.
• Dankzij de grondstoﬀen (papier en
natuurlijk rubber) is deze plakband
zeer milieuvriendelijk.
• Deze plakband bestaat voor 60% uit
biologische materialen.
• De verpakking bestaat uiteraard uit
gerecycled materiaal.
• Geschikt voor lichte tot middelmatig
zware kartonnen dozen.
• Dikte 107micron.

Tesa verpakkingsplakband
PVC Ultra Strong
50mmx66m bruin
pak à 6 rollen
50mmx66m transparant
pak à 6 rollen
50mmx50m bruin
doos à 36 rol
50mmx50m transparant
doos à 36 rol

803543
803544
803549
803550

• Premium kwaliteit PVC verpak
kingstape voor afsluiten en bundelen
van zware dozen, pakjes en
enveloppen.
• Sterke kleefkracht en zeer
trekbestendig.

50mmx66m transparant
50mmx66m bruin

803498
803499

50mmx50m bruin
pak à 6 rol

800238

Product niet gevonden? Bel ons voor informatie!
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> VERPAKKINGSPLAKBANDHOUDERS

Quantore
verpakkingsplakband
• Sterk verpakkingsplakband om al uw
verpakkingen af te sluiten.
• Low Noise plakband voor een stillere
verwerking.

Quantore Duct Tape

50mmx60m bruin
pak à 6 rol
50mmx60m transparant
pak à 6 rol

800251
800252

• Grijs.
• Met de hand afscheurbaar.
• Te gebruiken voor algemene toepas
singen.
• 40mmx50m.

Tesa handdozensluiter Pack
‘N Go
48mmx50m zilver

897266

• De ideale dispenser voor thuis of
op kantoor.

820489

Scotch handdozensluiter

• Geschikt voor rollen tot 50mm
breedte.
• Ergonomisch design.
• Antisliphandvat.
• Gekarteld mes in optimale hoek.
blauw

800316

inclusief 2 rollen Heavy
50mmx66m bruin

803545

Tesa handdozensluiter
Comfort
• Dispenser voor verpakkingstape.
• Voor veilig schoon en gemakkelijk
afsluiten van alle soorten dozen en
pakketten.

Comfort 6400 rood/blauw

800313

Pattex Power Tape
• Supersterke drielaags met
superhechting.
• 100 procent waterdicht.
• Bestand tegen hoge en lage tempe
raturen, tegen hoge druk en tegen
vervormingen.
• Verzekert een perfecte afdichting.
• Multifunctioneel zoals verstevigen,
plakken, verbinden, afdichten en sole
ren.

50mmx10m wit
50mmx10m grijs
50mmx10m transparant
50mmx25m grijs
50mmx25m zwart

836330
836331
836316
836302
836303

Budget waarschuwingstape
en -etiketten

Tape breekbaar 50mmx66m
oranje/zwart
etiket breekbaar glas
80mmx100m
• Voorbedrukte tape/etiket markeert uw tape rood/wit 50mmx66m
tape zwart/geel 50mmx66m
zending voor de juiste behandeling.
tape zwart/geel 50mmx33m
• Rolt geruisloos af.

820490
1386365
1386366
1386367

• Handdozensluiter voor verpak
kingstape.
• Inclusief 2 rollen Scotch Heavy
50mmx60m bruin.

Tesa handdozensluiter
Economy

CleverPack signaaltape
• Voorbedrukte tape markeert uw
zending voor de juiste behandeling.
• Rolt geruisloos af.
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breekbaar/fragile pak à 3 rol 8 0 3 5 4 1

CleverPack signaaletiketten

Quantore handdozensluiter

• Zelfklevende waarschuwingsetiketten.
• Verhoogt de attentiewaarde van uw
zending.
• 250 etiketten per rol.
breekbaar
• Formaat 80x100mm.

• Handkartonsluiter voor verpak
kingstape.
• Zwart.
• Geschikt voor verpakkingstape tot
50 mm.

rol à 250 stuks

816890

• Handafroller voor verpakkingstape.
• Voor veilig schoon en gemakkelijk
afsluiten van alle soorten dozen en
pakketten.
• Geschikt voor alle rolbreedtes tot
50mm.
• Met instelbare rolrem.
• Afgeschermd mes (beschermkapje
over afsnijmes tegen verwonding).
grijs/rood

725142

inclusief 2 rollen plakband
Economy 6300 blauw

800236
800314

Product niet gevonden? Bel ons voor informatie!
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> VERPAKKINGSDOZEN
postbox1 146x131x56mm
pak à 5 stuks
postbox2 200x140x80mm
pak à 5 stuks
postbox3 240x170x80mm
pak à 5 stuks
postbox4 305x215x110mm
pak à 5 stuks
postbox5 430x300x90mm
pak à 5 stuks
postbox6 485x260x185mm
pak à 5 stuks
postbox7 485x369x269mm
pak à 5 stuks
postbox1 146x131x56mm
pak à 25 stuks
postbox2 200x140x80mm
à 25 stuks
CleverPack postkantoordozen pak
postbox3 240x170x80mm
pak à 25 stuks
• In één beweging op te zetten postpak postbox4 305x215x110mm
pak à 25 stuks
ketdoos.
postbox5 430x300x90mm
• Voorzien van autolockbodem.
pak à 25 stuks
• Voorzien van twee bedrukt adres
postbox6 485x260x185mm
kaders voor de gegevens van de
pak à 25 stuks
postbox7 485x369x269mm
geadresserde en de afzender.
pak à 25 stuks
• Met zelfklevende tearoﬀsluiting.

820360
820361
820362
820363
820364
820365
820366
820405
820406
820407

820409

• Meermalig te gebruiken.
• Voorzien van handgrepen
• Zonder tape te sluiten.

820411

• Met voorbedrukte vakken zoals: zolder,
slaapkamer, keuken, berging etc.
• Formaat 480x320x360mm.
• bruin.
• tot 20 kg en 55 liter.
480x320x360mm bruin
370x650x350mm bruin

820470
1387695

146 x 131 x 56mm bruin
200 x 140 x 80mm bruin
240 x 170 x 80mm bruin
305 x 215 x 110mm bruin
430 x 300 x 90mm bruin
485 x 260 x 185mm bruin
485 x 369 x 269mm bruin

820479
820480
820481
820482
820483
820484
820485

500cm x 5m transparant
100cm x 5m transparant
30cm x 50m transparant
100cm x 50m transparant

820471
820472
820473
820474

A4+ 305 x 215 x 100mm wit
A5 215 x 155 x 50mm wit
A6 305 x 215 x 50mm wit

820488
820486
820487

Product niet gevonden? Bel ons voor informatie!
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• Een bruine stevige representatieve
doos voor het verzenden van boeken,
catalogi, prijslijsten en ander
drukwerk.
• Postpak is bij uitstek geschikt voor
postverzending.

> LUCHTKUSSENFOLIE

A3 330x30mm
5 stuks
A2 450x50mm
5 stuks
A1 650x50mm
CleverPack verzendkoker
5 stuks
A0 850x50mm
• Handige koker voor transport en
5 stuks
verzending van opgerolde documenten A3 330x30mm
20 stuks
en posters.
A2 450x50mm
• Extra grote ruimte voor adressering.
20 stuks
• Wit.
A1 650x50mm
• De beste bescherming voor posters,
20 stuks
A0 850x50mm
foto’s en ander drukwerk.
20 stuks
• Inclusief doppen.

pak à 3 3 6 0 5 5
pak à 3 3 6 0 5 6
pak à 3 3 6 0 5 3
pak à 3 3 6 0 5 7
pak à 8 2 0 4 3 5
pak à 8 2 0 4 3 4
pak à 8 2 0 4 3 3
pak à 8 2 0 4 3 2

> REKWIKKELFOLIE

CleverPack luchtkussenfolie
• Beschermt kwetsbare zendingen
tijdens transport.
• Verpakt per rol.
• Eenvoudig op lengte te snijden of te
knippen.

Budget luchtkussenfolie

Budget wijndozen
28cm x 50m geperforeerde
vellen
50cm x 5m
100cm x 5m
100cm x 50m

820185
820436
820437
820438

•
•
•
•

Verzenddoos voor wijnﬂessen.
1 ﬂes van 7 dl  1l.
Golfhoogte B (3mm).
Enkele golf: 479mm x 878mm.

karton bruin

1000041

• Beschermt kwetsbare zendingen
tijdens transport.
• Verpakt per rol.
• Eenvoudig op lengte te snijden of
te knippen.

> INPAKMATERIAAL

CleverPack rekwikkelfolie
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Budget verhuisdozen

820410

> VERZENDKOKERS

• Voor het wikkelen van pallets en
dergelijke.
• Zwart is preventief tegen diefstal.
• Rollen van 50cmx300m.
• Volledig recyclebaar.

Budget postpakketten

820408

CleverPack klittenband

dikte 17mu transparant
dikte 20mu zwart
handwikkelaar 50cm ver
chroomd

820332
820333
820334

• Hersluitbaar, snelle montage, zeer dun
en ﬂexibel, hoge kwaliteit met sterke
• Kabelbinders gemaakt van klittenband
hechting en blijft gesloten, laat niet uit
dat dubbelzijdig werkt.
zichzelf los.
• Haak en lus is als één geheel gepro
• Breedte 16mm, lengte 10m.
duceerd, waardoor er rug aan rug
10m
802048
gekleefd kan worden.

Budget Rekwikkelfolie
• Wikkelfolie wordt gebruikt om pallets
of rolcontainers in te sealen met als
doel de palletstabiliteit te vergroten.
• Bij zwarte folie kun je niet zien wat er
op de pallet staat.

*We leveren deze handrollen in de
meest gebruikte dikte van 20mu.
• De rollen zijn 50cm. breed en
300meter lang.
• Per 6 rollen verpakt in een doos.

Budget paraatdozen

dikte 20mu transparant doos à 8 2 0 3 3 8
6 rol
dikte 20mu zwart
820339
doos à 6 rol

• Doos met losse deksel.
• Geschikt voor verzending van
rapporten, folders en ander drukwerk.

Verpakkingsmaterialen
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Budget wikkelverpakkingen
• Deze wikkelverpakkingen zijngebrui
kersvriendelijk en beschermen uw
boeken tijdens de verzending.
• Met de zelfklevendesluiting heeft u
geen afplaktape nodig en kunt u uw
dozen direct dichtplakken.

820478
820476
820477

a4+ bruin
a5 bruin
a4 bruin

Budget opvulchips

Budget inpakpapier
*Sterk 70gr kraftpapier voor het verpak
ken van goederen.
• Voor gemakkelijk, goedkoop en milieu
vriendelijk verpakken en verzenden.
• Bruin.

50cm x220m 70gram
kraft bruin
70cm x220m 70gram
kraft bruin

820491
820492

10 liter creme

Budget brievenbusboxen
• Deze handige witte brievenbusbox
voldoet aan de normen voor het lage
Post.nl bezorgingstarief.
• Gemaakt van sterk karton.
• Zeer geschikt voor het versturen
van catalogi en andere waardevolle
producten.
• Vervaardigd uit gerecycled materiaal.
• Beschikbaar in de maten A4, A5 en
A6.

Budget verzenddozen
•
•
•
•

Amerikaanse vouwdoos.
Enkele golf.
Golfhoogte B (3mm).
Golfkarton.
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• Schokabsorberend opvulmateriaal om
producten optimaal te beschermen
tijdens verzending.
• Biologisch afbreekbaar.
820475

> VERPAKKINGSZAKJES

a5 230x160x29mm karton wit 1000039
a6 165x120x29mm karton wit 1000040
a4 350x230x29mm karton wit 1000038

200x150x100mm
200x200x110mm
250x250x250mm
300x400x200mm
305x220x250mm
430x305x250mm
486x386x386mm

bruin
bruin
bruin
bruin
bruin
bruin
bruin

1000042
1000043
1000044
1000045
1000046
1000047
1000048

Scotch verpakkingsrol
Flex & Seal

Hersluitbare
verpakkingszakjes
grootverpakking

• De Flex &amp; Seal verpakkingsrollen
bestaan uit een drielaagsconstructie
die water en scheurbestending is,
beschermt,en een goede afsluiting
garandeert.
• Plakt vast aan zichzelf, maar niet aan
je artikel.

• Door de slimme sluiting zijn deze
gripzakjes eindeloos hersluitbaar.
• Transparant.
• Voorzien van ophanggaatje.
• De opgegeven maten zijn de buitenma
ten.
• Dikte 50mu.

rol 38cmx3m
rol 38cmx6m

1388871
1388872

40x60mm pak à 100 stuks
60x80mm pak à 100 stuks
80x125mm pak à 100 stuks
100x150mm pak à 100 stuks
120x180mm pak à 100 stuks
160x230mm pak à 100 stuks
230x320mm pak à 100 stuks

820283
820284
820285
820286
820287
820288
820289

Product niet gevonden? Bel ons voor informatie!

203

Stempels

Stempels

Colop tekststempels
Greenline
• De “Green Line” is een nieuwe en
unieke lijn van de stempels, waarbij
zowel de producten als de verpakkin
gen zijn gemaakt van duurzame en
gerecycleerde materialen.
• Zelﬁnktende stempelautomaat.
• Inclusief blauw ingebouwd inktkussen.
• Tekstopdruk inbegrepen in de prijs.
• Keuze uit diverse lettertypen.
• Ook logo’s zijn mogelijk.
• Met waardebon voor tekst.
• De stempeltekst is volledig leesbaar
in het extra grote indexvenster.
• Verwisselbaar stempelkussen.

Colop E-Mark elektronische
stempel
• De emark is een elektronisch en
mobiel (oplaadbare accu) markeerap
paraat om eigen afdrukken in kleur
mee te maken en te wijzigen en ze
af te drukken met een eenvoudige
zijdelingse beweging.
• Bediend via een app op een mobiel
apparaat of een desktop computer,
zijn bijna onbeperkte afdrukontwerpen,
kantenklare sjablonen en speciale
functies beschikbaar.
• Deze omvatten elke tekst of afbeel
ding, zoals een bedrijfslogo, een
datum, tijd en nummerfunctie, een
QR en barcodegenerator en nog veel
meer.
• Alle absorberende oppervlakken zoals
papier, enveloppen, boeken, karton of
papieren zakken kunnen eenvoudig
worden gemarkeerd met de emark.

>

wit
zwart
labels
opberghoes zwart
cartridge
lint geleider 15/25mm set
katoenen lint 15mm x 25m
katoenen lint 25mm x 25m
polsbandjes 19mm x 250mm
100st

38x14mm
47x18mm
59x23mm
69x30mm

34 regels
45 regels
56 regels
7 regels

20G
30G
40G
50G

350850
350851
350852
350858

350906
350907
350908
350909
350910
1386894
1386895
1386896
1386897

Colop tekststempel
Printer set

ZELFINKTENDE TEKSTSTEMPELS

Colop stempel Incognito
• De nieuwe Colop INCOGNITO stempel
verbergt gevoelige en persoonlijke
informatie.
• De stempel beschermt uw gegevens
op documenten, brieven, pakketten
e.d.

• Deze stempel drukt een serie van
karakters af over uw persoonlijke
informatie, waardoor het onleesbaar
wordt zelfs als u het tegen het
licht houdt.
• Zo kunt u al uw documenten veilig
wegdoen in uw papierbak.
• CO2 neutraal geproduceerd.
47x18mm

351043

30

• Stempel met ingebouwd stempel
kussen.
• Geschikt voor maximaal 5 regels
tekst.
• De teksten zijn zelf te maken met
de bijgeleverde set letters en cijfers,
inclusief pincet.
• Tot 20 letters per regel.
• De kleur van de stempelinkt is zwart.
• Letterhoogte 3mm.
• CO2 neutraal geproduceerd.

47x18mm 5 regels
printer 30/1

350844

Colop textielstempel

Colop tekststempels
•
•
•
•
•
•
•
•

Zelﬁnktende stempelautomaat.
Inclusief blauw ingebouwd inktkussen.
Tekstopdruk inbegrepen in de prijs.
Keuze uit diverse lettertypen.
Ook logo’s zijn mogelijk.
Wit/transparant montuur.
Met waardebon voor tekst.
De stempeltekst is volledig leesbaar in
het extra grote indexvenster.
• Verwisselbaar stempelkussen.
• CO2 neutraal geproduceerd.
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Colop tekststempels Classic

27x10mm
38x14mm
47x18mm
59x23mm
69x30mm

3 regels
34 regels
45 regels
56 regels
7 regels

10
20
30
40
50

351019
351023
351024
351025
351026

• Eigentijds, zelﬁnktende tuimelstempel
voor intensief gebruik.
• Bij verandering van gegevens hoeft
u alleen het tekstplaatje en het
inktkussen te vervangen.
• Met tekstvenster.
• Met waardebon voor het aanvragen
van een tekstplaatje.
• De kleur van de stempelinkt is zwart.

41x24mm
44x29mm
58x27mm
58x37mm
68x49mm

6 regels
7 regels
6 regels
8 regels
10 regels

2100
2300
2400
2600
2800

350840
350839
350841
350842
350843

• De ideale manier om al uw textiel
te merken.
• Denk aan kleding van schoolgaande
kinderen of bedrijfskleding.
• De stempel is voorzien van losse
letters zodat deze steeds weer te
wijzigen is.
• Geschikt voor maximaal 4 regels tekst.
• De teksten zijn zelf te maken met
de bijgeleverde set letters en cijfers,
inclusief pincet.
• Tot 20 letters per regel.
• De kleur van de stempelinkt is zwart.
38x14mm 4 regels
• Letterhoogte 4mm.
printer 20/1
• Stempeloppervlak 38x14mm.

Product niet gevonden? Bel ons voor informatie!

350859
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Stempels

Stempels

> DATUMSTEMPELS

> WOORD-/DATUMSTEMPELS

Colop datumstempels
• Datumstempel met metalen open
frame.
• De datumbanden zijn gemakkelijk
te verdraaien.
• Kunststof knop.

letterhoogte 3mm
letterhoogte 4mm
letterhoogte 5mm

030003 5 1 0 0 7
04000 3 5 1 0 0 8
050003 5 1 0 1 7

Colop datumstempel Classic

Colop woord-/datumstempel
04000/WD

• Zelﬁnktende stempelautomaat voor
intensief gebruik.
• Inclusief zwart verwisselbaar
inktkussen.

• Colop woord/datum stempel 04000/
WD.
• Niet zelﬁnktend.
• Letter en cijferhoogte 4mm.

letterhoogte 4mm

2100/43 5 1 0 4 7

• 12 teksten in combinatie met datum:
beantwoord, besteld, betaald per
bank, betaald per giro, betaald per
kas, geboekt, gefactureerd, geldig tot,
geretourneerd, ingekomen, ontvangen
en verzonden.
letterhoogte 4mm

4000 3 5 1 0 0 9

• Twaalf verstelbare teksten en
een verstelbare datum. Teksten:
beantwoord besteld verpakt geannu
leerd geboekt gecontroleerd aange
Colop woord-/datumstempel
maand geretourneerd afgeleverd be
2000WD
taald verzonden ontvangen.
• Datum rechts van de tekst.
• Voorzien van een zwart verwisselbaar
• Tekstvlak 26x10mm.
inktkussen.
letterhoogte 4mm
2000 3 5 1 0 0 1
• Letter/cijferhoogte 4mm.

> ZELFINKTENDE WOORD-/DATUMSTEMPELS

Colop woord-/datumstempel
Classic

Colop datumstempel S120
• Kunststof stempelautomaat met
datum.

• Klein model, ideaal om mee te nemen.
• Inclusief zwart verwisselbaar inktkus
sen.
• Letterhoogte 4mm.
• Afmetingen 68x26x46mm.
letterhoogte 4mm

S120 3 5 1 0 2 1

Colop datumstempel S220
Greenline
• De “Green Line” is een nieuwe en
unieke lijn van de stempels, waarbij
zowel de producten als de verpakkin
gen zijn gemaakt van duurzame en
gerecycleerde materialen.

• Zelﬁnktende stempelautomaat.
• Kunststof stempelautomaat met
datum.
• Robuust model.
• Inclusief zwart verwisselbaar
inktkussen.
• Letterhoogte 4mm.
• Afmetingen 111x41x66mm.
letterhoogte 4mm

S220 3 5 1 0 4 4

• Als u een eigen tekst wil combineren
met een datum, dan is dit de ideale
stempel.
• In het midden van de stempel kunt u
de datum instellen.
• Boven en/of onder deze datum kunt u
uw eigen tekstplaatje plakken.
• Inclusief een waardebon om uw tekst
aan te vragen.
• Met zwart verwisselbaar inktkussen.

24x41mm 1 regel boven en
onder
2160
30x45mm 2 regels boven en
onder
2360
36x56mm 3 regels boven en
onder
2660
46x66mm 4 regels boven en
onder
2860

351003
351004
351005
351006

Colop woord-/datumstempel
S120/WD
• Twaalf verstelbare teksten en een
verstelbare datum.

• Teksten: beantwoord  gefactureerd 
besteld geldig tot  betaald per bank
 geleverd  gecontroleerd  behandeld 
betaald per kas  ontvangen  geboekt
 verzonden.
• Voorzien van verwisselbaar inktkussen
in 2 kleuren met de datum in het rood
en de tekst in het blauw.
letterhoogte 4mm

351022

port betaald

351020

> WOORDSTEMPELS

Colop woordstempels 20

• De stempeltekst is volledig leesbaar
in het gebogen indexvenster.
• Verwisselbaar stempelkussen.
• CO2 neutraal geproduceerd.

•
•
•
•

herinnering
kopie
spoed
vertrouwelijk
geboekt

Zelﬁnktende stempelautomaat.
Inclusief rood ingebouwd inktkussen.
Tekstopdruk inbegrepen in de prijs.
Wit/transparant montuur.
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350845
350847
350848
350849
350856

Colop woordstempel S220/W
Greenline
•
•
•
•

Zelﬁnktend zwart.
Vervaardigd van kunststof.
Letterhoogte 4mm.
12 teksten: aantekenen, bevestigen,
concept, deﬁnitief, herinnering, kopie,
origineel, persoonlijk, spoed,
vertrouwelijk, vervallen, en voorlopig.

letterhoogte 4mm

351060

Colop woord-/datumstempel
S160

Colop Port betaald stempel

• Zelﬁnktende woord datumstempel.
• Voorzien van verwisselbaar inktkussen
in 2 kleuren met de datum in het rood betaald
ontvangen
en de tekst in het blauw.

• Stempel met standaard tekst
‘Betaald’.
• Met ingebouwd rood inktkussen.
• Afmetingen 14x38mm.

351027
351028

Product niet gevonden? Bel ons voor informatie!
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Stempels
>

Stempels

STEMPELKUSSENS EN -INKTEN

>

ISO

NUMEROTEURS

Reiner numeroteur B2

14145-2
NORM

• Met deze numeroteur kunt u 0 tot
4keer oplopend nummers stempelen.
• Met 6 cijfers.
• Stalen cijferraderen.
• Zelﬁnktend.
• Repeterend.
• Vernikkeld stalen montuur met
kunststof knop.
• Afdrukhoogte 5,5mm.

Colop stempelinkt
• Voor het beïnkten van stempelkussen
voor rubberen stempels.
• Documentechte inkt volgens
Iso141452.
• Flacon met doseerdop.
• 30ml.

zwart
blauw
rood
groen

351036
351037
351038
351018

letterhoogte 5,5mm
reservekussen nr.1 voor B2

351650
351651

ISO
14145-2
NORM

Colop stempelkussens
• Stempeldoos gevuld met gewone
kantoorinkt.
• Documentechte inkt volgens
Iso141452.
• Kunststof.

Reiner numeroteur B6K

351049
351048
351039
351045
351054
351055
351056
351100
351101
351120
351122
351123

50x90mm zwart
50x90mm rood
50x90mm blauw
50x90mm groen
70x110mm zwart
70x110mm rood
70x110mm blauw
70x110mm groen
70x110mm ongedrenkt
90x160mm zwart
90x160mm rood
90x160mm blauw

• Met deze nummoroteur kunt u
oplopend nummers stempelen.
• Met 6 cijfers.
• Instellen op doornummeren na
0x, 16x, 12x of 20x stempelen.
• Stalen cijferraderen.
• Zelﬁnktend.
• Repeterend.
• Het doornummeren geschied op de
laatste 5 cijfers.

>

ISO
14145-2
NORM

Colop inktkussens
• Stempelkussens voor zelﬁnktende
stempels.
• Documentechte inkt volgens
Iso141452.
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voor printer 10 zwart
E/10Z doos à 5 stuks
voor printer 10 roodblauw
E/102 doos à 5 stuks
voor printer 10 rood
E/10R doos à 5 stuks
voor printer 10 blauw
E/10B doos à 5 stuks
voor printer 20 zwart
E/20Z doos à 5 stuks
voor printer 20 rood
E/20R doos à 5 stuks
voor printer 20 blauw
E/20B doos à 5 stuks
voor printer 30 zwart
E/30Z doos à 5 stuks
voor printer 30 rood
E/30R doos à 5 stuks
voor printer 30 blauw
E/30B doos à 5 stuks
voor printer 40 zwart
E/40Z doos à 5 stuks
voor printer 40 rood
E/40R doos à 5 stuks
voor printer 40 blauw
E/40B doos à 5 stuks

3 5 1 0 3 3 voor printer 50 zwart
E/50Z doos à 5 stuks
3 5 1 0 9 8 voor printer 50 rood

351088

3 5 1 1 0 4 voor printer 50 blauw
E/50B doos à 5 stuks
3 5 1 0 5 7 voor port betaald zwart
E/53Z doos à 5 stuks
3 5 1 0 3 0 voor S120/WD zwart
E/12Z doos à 5 stuks
3 5 1 1 0 3 voor S120/WD roodblauw
E/122 doos à 5 stuks
3 5 1 0 6 3 voor S220 zwart
E/200Z doos à 5 stuks
3 5 1 0 3 1 voor S220 rood
E/200R doos à 5 stuks
3 5 0 9 0 2 voor 2100+2160 zwart
E/2100Z doos à 5 stuks
3 5 1 0 6 4 voor 2300+2360 zwart
E/2300Z doos à 5 stuks
3 5 1 0 3 2 voor 2400+2600+2660 zwart
E/2600Z doos à 5 stuks
3 5 0 9 0 5 voor 2400+2600+2660 blauw
E/2600B doos à 5 stuks
3 5 1 0 6 5 voor 2800+2860 zwart
E/2800Z doos à 5 stuks

351082

letterhoogte 4,5mm
351660
reservekussen nr.2 voor B6K 3 5 1 6 6 1

STEMPELHANGERS

350904

351029
351034
351105

MAUL stempelhanger 51006
voor 6 stempels

351059
350903
351091
351093
351095
351094
351097

• Draaibaar plateau.
• Voet Ø8,5cm.
• Plateau licht naar boven gebogen,
stempels hangen vast, vallen bij
draaien er niet van af.
• Zeer stabiele constructie.
• Metaal voorzien van poedercoating:
krasvast en sterk.
• Kolom en knop vernikkeld.
• Hoogte 10cm.
• Voor 6 stempels.

zwart

5100690

353101

Product niet gevonden? Bel ons voor informatie!
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Brievenwegers en posttoebehoren
> ELEKTRONISCHE BRIEVENWEGERS

Brievenwegers en posttoebehoren

> ELEKTRONISCHE PAKKETWEGERS
2xAAA

9V

MAUL pakketweger
MAULcount 10

MAUL pakketweger
MAULglobal 50 kg

• Weegplateau 17x17cm. van RVS.
• Groot lcd display.
• Werkt op een meegeleverde 9V blok
batterij of meegeleverde adapter.
• Weegbereik tot 10kg.
• Automatische nulstelling.
• Bediening d.m.v. één knop: AANUIT
TARRA..
• Kalibreren door gebruiker mogelijk.
• Bijzonder vlak van vorm.

• Weegplateau met RVS inleg.
• Groot lcd display.
• Werkt op twee meegeleverde 1,5V
micro batterijen (AAA).
• Bediening d.m.v. één knop: AANUIT
TARRA..
• Kalibreren door gebruiker mogelijk.
• Bijzonder vlak van vorm.
• Afmetingen 32,2x32,0x3,0cm.
• Minimum te wegen gewicht 100gr.

• Afmetingen 25,5x18,0x6,7cm.
• Minimum te wegen gewicht 5gr.
• Aanduiding per gram.
tot 10kg grijs/edelstaal
1679182

330203

tot 50kg zwart/RVS
1715090

330207

9V
3xAAA

USB

Dymo brievenweger M1/M2
• Dymo M1 Digitale weegschaal.
• Eenvoudig te bedienen digitale weeg
schaal voor het wegen van brieven en
pakketjes.
• Compacte grootte, weegoppervlak
15x15cm.
• Lcdscherm.
• Tarrafunctie biedt de mogelijkheid om
zonder het gewicht van de container
te wegen, wanneer objecten in een
container gewogen worden.

• Holdknop voor het opslaan van het
gewicht, zodat het gewicht van grote
re omslagen en pakketten gemakkelij
ker afgelezen kan worden.
• Automatische uitschakeling spaart de
batterijen, wanneer de weegschaal
niet gebruikt wordt.
• Gebruikt 3 AAAbatterijen (niet meege
leverd).
type M1 tot 1.000gr
type M2 tot 2.000gr

330650
330651

3xAAA

zonder het gewicht van de container
te wegen, wanneer objecten in een
container gewogen worden.
Dymo pakketweger M5/M10 • Holdknop voor het opslaan van het
gewicht, zodat het gewicht van grote
re omslagen en pakketten gemakkelij
• Dymo M5 Digitale weegschaal met
ker afgelezen kan worden.
USBaansluiting.
• Eenvoudig te bedienen digitale weeg • Automatische uitschakeling spaart de
batterijen, wanneer de weegschaal
schaal voor het wegen van brieven en
niet gebruikt wordt.
pakketjes.
• Energievoorziening d.m.v. USBkabel of
• Compacte grootte, weegoppervlak
3 AAAbatterijen (niet meegeleverd).
18x18cm.
• Lcdscherm.
• Tarrafunctie biedt de mogelijkheid om

type M5 tot 5.000gr
type M10 tot 10.000gr

330652
330653

MAUL pakketweger
MAULcargo
• Betere aﬂeesbaarheid door een apart
display.
• Werkt op de meegeleverde adapter,
kabellengte 180cm, of op de tevens
meegeleverde batterij (9volt blokbatte
rij).
• Behuizing van slagvaste kunststof.
• Weegbereik 50kg: aanduiding in stap
pen van 10gr.
• Weegbereik 120kg: aanduiding in
stappen van 100gr.

• Komt bij aanzetten automatisch op
nul, schakelt automatisch uit bij batte
rijgebruik.
• Weegplateau 27x27cm.
• Afmetingen display 18x9x3,8cm.
tot 50kg weegt per 10gr
1795009
tot 120kg weegt per 50gr
1799209

330204
330209

• Onderscheiden met milieukeurmerk
Blauwe Engel.
MAUL brievenweger
• Weegplateau Ø12,8cm.
MAULtronic Solar
• Afmetingen 19,6x13,0x6,5cm.
• Aanduiding per 0,5gr tot de 100gr,
• Top solartechniek met LowPowerASIC daarna 1gr (02000gr), of 5gr
(20005000gr).
technologie.
• Wisselen en inzamelen van batterijen tot 2000gr wit
1512002 3 3 0 7 3 0
is hierdoor niet meer nodig.
tot 2000gr zwart 1512090 3 3 0 7 3 1
tot 5000gr wit
1515002 3 3 1 0 8 5
• Werkt ook goed in slecht verlichte
ruimtes (min. 150 lux).
USB

3xAAA
2xAA

Dymo pakketweger S50
USB

• Het 30x30cm weegplatform is ge
schikt voor grote pakketten tot 50kg.
• De S50 is voorzien van een lcd
scherm dat kan worden losgemaakt.
• Tijdbesparende hold en tarefuncties
en nog veel meer.
• Gratis Dymo Scale Software laat u toe
om het gewicht van poststukken weer
te geven op het scherm van uw pc of
Mac.
• Werkt op ACadapter (meegeleverd),
3xAAAbatterijen (niet meegeleverd) of
USBkabel (meegeleverd).
type S50 tot 50kg
• Weegplateau 30x30cm.
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3xAAA

Dymo pakketweger S100

330654

• Digitaal display voor eenvoudige aﬂe
zing.
• Het lcddisplay kan losgemaakt wor
den om het gewicht vanuit uw hand of
van op de muur af te lezen.
• USBaansluiting.
• Automatische uitschakelfunctie.
• Gratis Dymo Scale Software laat u toe
om het gewicht van poststukken weer
te geven op het scherm van uw pc of
Mac.
• Werkt op ACadapter (meegeleverd),
3xAAAbatterijen (niet meegeleverd) of
USBkabel (meegeleverd).
• weegplateau 30x30cm.

• Met de DYMO S100pakketweegschaal
kunt u eenvoudig pakketten tot 100kg
wegen.
• Deze heavyduty USBweegschaal
beantwoordt aan al uw verzendingsbe
hoeften en voert alle weegopdrachten
snel en nauwkeurig uit.
• Het aangesloten digitale display is
geschikt voor de meest uiteenlopende
type S100 tot 100kg
taken.

330655

MAUL brievenweger
MAULgoal 5 kg
•
•
•
•
•
•

Harmonische afgeronde vormen.
Keuze uit 4 moderne kleuren.
Weegbereik 5000gr,
Aanduiding per gram,
Minimum te wegen gewicht 2gr.
Flexibel, kan tussen g/lb/oz en ml
geschakeld worden.
• Technisch kwaliteitsconcept van
MAUL, de weegschaalspecialist
met meer dan 80 jaar ervaring.
• Werkt op 2 meegeleverde 1,5V
batterijen (AA).

• Stabiel, behuizing van slagvast
kunststof.
• Praktisch, komt bij aanzetten
automatisch op nul, schakelt
automatisch uit.
• Comfortabel, bediening d.m.v. één
knop: aanuittarra.
• Extra toets voor het omschakelen
van de eenheden.
• Weegplateau Ø15cm.
• Afmetingen 16x20x3cm.
tot 5000gr zwart
1646090
tot 5000gr wit
1646002
tot 5000gr blauw
1646034
tot 5000gr groen
1646054

330649
330646
330647
330648

Product niet gevonden? Bel ons voor informatie!
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Brievenwegers en posttoebehoren
>

Brievenwegers en posttoebehoren

POSTTOEBEHOREN

Styro postsorteerunit
• Dit Stirodoc sorteersysteem is dé
oplossing voor sorteerwerkzaamheden
en postkamers.
• Stevig polystyreen materiaal.
• Geschikt voor A4+ enveloppen.
• Totale breedte van deze unit is
723mm.
• De hoogte 57mm per vak.
• Eenvoudig te monteren.
• Te stapelen of uit te breiden tot
grotere units.
• Kleur zwart met grijs.

MAUL briefopener RVS
• Smal lemmet van roestvrij edelstaal.
• Handgreep met glad oppervlak.
• Lengte 24cm.

nikkel

7501596

334051

9vaks sorteerunit
12vaks sorteerunit
24vaks sorteerunit
8vaks opzetunit

391726
391727
391728
391729

Styro sorteerunit

Maul Liaspen
• RVS pin op voet in krasbestendige
poedercoating om bonnetjes, kasbewij
zen en dergelijke op te prikken.
• Ø85mm, hoogte 170mm.

zwart in blister
531602
zwart
doos à 10 stuks 5 3 1 6 0 1
zwart met beschermbol op de 5 3 1 6 1 1
pen
doos à 10 stuks

• Dit Styrodoc sorteersysteem is een
mooie oplossing voor het opbergen
van kantoorartikelen.
• Deze unit is voorzien van 2 lades,
die eenvoudig in te delen zijn.
• Stevig polystyreen materiaal.
• Geschikt voor A4+ enveloppen.
• Totale breedte van deze unit is
485mm.
• De diepte is 331mm.
• De hoogte 57mm per vak en totaal
153mm.
• Eenvoudig te monteren.
• Te stapelen of uit te breiden
tot
grotere units.

>

MAUL briefopener electrisch
• Eenvoudige electrische briefopener.
*Snijwieltjes van roestvrij staal.
• Werkt op4 batterijen 1,5V (AA),
(inbegrepen)
*Snijbreedte ca. 2,5mm.
*Huis van slagvaste kunststof.
• Afmetingen 70x70x39mm.
zwart
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890740

• Kleur zwart met grijs.
4vaks sorteerunit
Lade zwart

391730
391731

Desq 10550

470026

VOUWMACHINES

Desq vouwmachine 10550
Staafbevochtiger
• Staafbevochtiger voor postzegels,
enveloppen en overige gegomde
materialen.
• 140mm lang  25mm rond.
• Kunststof waterreservoir.

6500

1000111

• Optimale tijdbesparing: deze
professionele vouwmachine vouwt
tot 2000vel 80gr papier per uur.
• Eenvoudig instelbaar in de vier meest
voorkomende vouwsoorten: enkele
vouw, zigzagvouw, dubbele parallel
vouw of wikkelvouw.
• Geschikt voor A4papier 80120gr.

Product niet gevonden? Bel ons voor informatie!
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COLOP E-MARK®
EEN NIEUW TIJDPERK VOOR STEMPELS
+
+
+
+
+
+
+
+

“PLUG EN PLAY“
FULL COLOR AFDRUKKEN
GEAVANCEERDE APP VOOR ONBEPERKTE AFDRUKONTWERPEN
DATUM-, TIJD- EN NUMMERINGSGENERATOR
QR-CODE EN BARCODEGENERATOR
PERSONALISEERBARE AFDRUKONTWERPEN
KANT-EN-KLARE STEMPELONTWERPEN
SPECIALE FUNCTIES EN
FUNCTIONALITEITEN

emark.colop.com

MULTI-COLOUR

COLOP e-mark
De e-mark is een elektronisch en mobiel (oplaadbare accu)
markeerapparaat om eigen afdrukken mee te maken en te
wijzigen en ze af te drukken met een eenvoudige zijdelingse
beweging.
Bediend via een app op een mobiel apparaat of een desktop
computer, zijn bijna onbeperkte afdrukontwerpen, kant-en-klare
sjablonen en speciale functies beschikbaar. Deze omvatten elke
tekst of afbeelding, zoals een bedrijfslogo, een datum-, tijd- en
nummerfunctie, een QR- en barcodegenerator en nog veel meer.
Alle absorberende oppervlakken zoals papier, enveloppen, boeken,
karton of papieren zakken kunnen eenvoudig worden gemarkeerd
met de e-mark.
In combinatie met de COLOP e-mark labelvellen, kunnen zelfs vele
andere materialen zoals glas of metaal worden geëtiketteerd met
de e-mark, wat het niet alleen een perfect hulpmiddel voor organisaties
en kantoren maakt, maar ook geweldige mogelijkheden voor
personalisatie biedt.
Art.nr
350907
350906

Model
Zwart
Wit

USB

WIFI

COLOP e-mark
protective case
Het compacte en lichte
hoesje beschermt de e-mark
tegen krassen, spatwater
en andere externe invloeden.
Art.nr
350909

Kleur
Zwart

COLOP e-mark
ink-cartridge
De driekleurige inktcartridge
is speciaal aangepast voor de
e-mark en is gemakkelijk vervangbaar,
duurzaam en biedt afdrukken in full
colour-bereik.
Art.nr
350910

COLOP e-mark label sheets
Eenvoudig te markeren en volledig compatibel
met de COLOP e-mark labelvellen (A4), de labels
kunnen op praktisch alle oppervlakken worden
aangebracht, inclusief metaal, glas en kunststof.
Art.nr
350908

Hoofdstuk 3

ICT en Digitaal

MET EEN PAAR TIKKEN EN KLIKKEN HEB
JE ALTIJD TOEGANG TOT DE DIGITALE DATA.
DAT BETEKENT NOOIT MEER FLINKE STAPELS
PAPIER DOORSPITTEN

Tip

Het kantoor van de toekomst?

Efficiënt omgaan met digitalisering
Toetsenbord

Zie pagina 489

1

2

3

Powerbank

Oordopjes

USB-stick

Zie pagina 228

Zie pagina 222

Zie pagina 231

Een digitaal bedrijfsleven

Besteed aandacht aan
een goede werkhouding. Met
de juiste houding voorkom je
lichamelijke klachten en houd je je
werkdag op een prettigere manier
vol. Daarom nemen we in dit hoofdstuk ook graag ergonomische
artikelen op. Zoals een muis,
toetsenbord en zelfs
een muismat.

Waar denk jij aan als het gaat om het kantoor
van de toekomst? Een modern kantoorpand
waarbij je persoonlijk begroet wordt door een
computerscherm? Een grote ruimte met verschillende flatscreens en flexplekken? Of denk jij
vooral aan werken vanuit thuis en via een videoverbinding overleggen met je collega’s? Het is duidelijk het kantoor de komende jaren een nieuwe vorm zal aannemen.
Handige computerkabels, accessoires, data-opslagmiddelen en onmisbare computer toebehoren maken het werk op
kantoor eenvoudig. En daarin zit alleen maar groei. Ben jij klaar voor de toekomst?

Phone en tablet accessoires

Phone en tablet accessoires

> TABLET HOEZEN EN TASSEN

>

• 360° draaibaar, om te draaien van
staand naar liggend formaat, met
klikpunten op elke 90°
Durable tablet houder
• Geïntegreerd kabelmanagement:
uitsparing voor de oplaadkabel in
• Tablethouder van topkwaliteit.
de houder.
• Voor een professioneel gebruik van
•
Diefstalbeveiliging: mogelijk om de
tablets in kantoren, ontvangstruimtes
houder te blokkeren met behulp van
en showrooms.
een speciale sleutel.
• Dankzij het elegante design en de
• Extra diefstalbeveiliging dankzij
excellente stabiliteit is deze tablethet ankerpunt voor het kabelslot (niet
houder ook ideaal voor het geven van
inbegrepen).
presentaties.
• Geschikt voor tablets van 7 tot 13inch. • Afmetingen 155x242x183mm.
1386015
• Symmetrische opening van de houder Tafel
Muur
1386016
van 160 tot 275mm.

Kensington tablethoes
• Laptops zijn hét essentiële accessoire
geworden voor mobiele zakelijke professionals, en de slanke, lichtgewicht
Chromebooken MacBook Air worden
met het jaar populairder.
• Nu hebt u de perfecte lichtgewicht
aanvulling om uw laptop of tablet in
mee te nemen.
• De universele hoes van Kensington
biedt een zachte beschermingslaag
voor uiteenlopende apparaten.
• De krasbestendige fleecevoering beschermt het oppervlak tegen krassen.
• Een verstevigde handgreep zorgt dat
u de hoes makkelijk kunt vasthouden
en de opbergvakken aan de buitenkant
bieden ruimte voor al uw accessoires. zwart

TABLET ACCESSOIRES

Rillstab tabbletmap Geneve
•
•
•

418784

•
•

• Twee elastiek vakken voor schrijfgerei
/ usb stick.
iPad Geneve A4.
• Rechter binnenzijde A4 schrijfblok
Vervaardigd uit lederlook materiaal.
gelinieerd.
Insteekvak voor iPad (Air) 2-3-4 / tablet
• Afsluitbaar met rits.
formaat maximaal 10” / laptop formaat
• Formaat 25x34cm.
7”-9”-10”.
• Kleur zwart.
Insteekvak voor A4 documenten.
zwart
513031
Vak voor visitekaartjes.

• Geschikt voor tablets van 7 tot 13inch.
• Symmetrische opening van de houder
van 160 tot 275mm.
• Deze wandmodule is geschikt voor
• 360° draaibaar, om te draaien van
uiteenlopende toepassingsmogelijkstaand naar liggend formaat, met
heden, bijvoorbeeld ter ondersteuning
klikpunten op elke 90°.
voor het verspreiden van informatie
• Diefstalbeveiliging: mogelijk om de
onder bezoekers van een showroom,
houder te blokkeren met behulp van
maar ook op beurzen of in kantooreen speciale sleutel.
ruimtes komt deze houder van pas.
• Afmetingen 85x50x180mm.
• Ideaal voor een vlakke bevestiging aan
aluminium
435275
wanden.

Durable tablet houder wand

• Inclusief 10 vakken met snelle toegang
tot het voorste compartiment voor
A4 documenten, je smartphone,
• Kwaliteit lichtgewicht conferentiemap
batterij en andere accessoires.
die je 10” tablet en andere mobiele
• Geschikt voor zowel rechts- als
apparaten beschermt.
linkshandig persoon.
• Met vakjes voor een A4 notitieboek,
• Het is mogelijk om je apparaten op te
pennen, naamkaartje, tickets en
laden door gebruik te maken van de
USB-kabels.
smart kabel connectie. Exclusief USB
• Lichtgewicht, robuust polyester hoes
oplader.
met metalen ritssluiting voor volledige
• Leitz Complete hoes met zwarte
bescherming van je tablet.
buitenkant met opvallend groene
• Tablethoes gestoﬀeerd met fleece om
binnenkant.
je scherm en andere oppervlakken van
Zwart
1387547
je apparaten te beschermen.

Leitz tablethoes Organizer
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• Snelle toegang tot het voorste
compartiment voor je smartphone,
Leitz tablethoes oplader 10” batterijen en andere accessoires.
• Universele hoes voor het opladen van • Brede opening voor makkelijke
een 10” tablet en andere mobiele appa- connectie tussen tablet en USB-kabel
wanneer wordt opgeladen
raten met behulp van een smart kabel
via netstroom.
en batterij.
• Laadt apparaten op onderweg gebruik
• Met apart vak om meer mobiele
makend van de smart kabel-connectie
apparaten en accesoires op te laden
en batterij.
onderweg.
• Onderscheidende Leitz Complete hoes
• Lichtgewicht, robuust polyester
met groen design aan de binnenkant
hoes met metalen rits voor volledige
en een elegant zwart materiaal aan
bescherming van je tablet PC.
de buitenkant.
• Tablethoes gestoﬀeerd met fleece om
1387537
je scherm en andere oppervlakken van Zwart
Zwart
1387551
je apparaten te beschermen.

Opus 2 tabletstandaard
Style Plus
• Gepatenteerd product , speciaal
ontworpen voor mobiel gebruik maar
ook voor op de werkplek.
• Aluminium in combinatie met ABS
kunststof, antislip en rubberonderzijde.
• Acht verstelbare standen voor de
optimale kijkhoek en optimale koeling.
Ideaal voor home-oﬀice gebruik.
• Geschikt voor laptop, tablet,
E-reader etc.
• In hoogte verstelbaar.
• Draagbaar en handig voor mobiel
gebruik.
UP-1
• Geeft optimale koeling.

484484

Product niet gevonden? Bel ons voor informatie!
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>

SMARTPHONE ACCESSOIRES

Smartphonehouder
• Makkelijk te bedienen dankzij te
verstellen houderwangen voor een
individuele aanpassing op het toestel.
• Het toestel kan dankzij een kogelscharnier 360° worden gedraaid en is
qua hellingshoek instelbaar, perfect
voor hoog- of dwarsformaat.
• Zeer flexibele arm voor individuele
aanpassing.
Comfort Vent zwart
• Geschikt voor iedere smartphone met Universeel Zwart
4 tot 9 cm Zwart
en zonder case of beschermhoes.

Newstar tabletstandaard
LS100
• Universele iPad/notebook standaard
waarmee u uw iPad/notebook ergonomisch op uw bureau plaatst.
• Gemakkelijk verstelbaar in 6 standen
ideaal voor de juiste kijkhouding ten
opzicht van de Ipad / notebook.
• Door zijn design eenvoudig in te klappen, licht gewicht en mobiel.

• De breedte van de standaard is verstelbaar waardoor de meeste laptops
en alle iPads op deze steun geplaatst
kunnen worden.
• Het unieke design laat warme lucht
eenvoudig wegstromen waardoor
oververhitting wordt voorkomen.
• De standaard wordt geleverd inclusief
hoes, welke ook te gebruiken is als
muispad.
zilvergrijs

418418

413676
413677
1397071

NewStar tabletstandaard
• De NewStar DS15-050SL1 is een
opvouwbare steun voor smartphones
en tablets tot 11”.
Zilvergrijs

1398249

Green Mouse
smartphonehouder
• Smartphone houder voor in de auto.

Newstar telefoonstandaard
opvouwbaar
Newstar telefoonstandaard is een
opvouwbare steun voor smartphones
van 5 tot 7 inch.
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Newstar telefoonstandaard
in hoogte verstelbaar
Zilvergrijs
Zilvergrijs

1398251
1398252

• De NewStar DS10-200SL1 is een in
hoogte verstelbare steun voor
smartphones tot 7 inch.

Zilvergrijs

1398250

• Ook verbonden: in combinatie met
Apple Health ontvangt u nog meer
analyses voor een gezonde levensstijl.
Hama fitness tracker 5900 • Sportieve successen voor altijd: houd
uw persoonlijke topprestaties bij - met
de ontspanner op afstand kunt u de
• Weergave van uw exacte route weer
camera van uw smartphone bedienen
bij het joggen, ﬁetsen of wandelen
voor de perfecte selﬁe.
met de geïntegreerde GPS - zonder
• Sportieve dagelijkse caloriebalans:
smartphone.
bekijk de totale verbruikte calorieën
• Of het nu om regen of het zwembad
op het display en in de app op welk
gaat: dankzij beschermingsklasse
moment u de meeste calorieën hebt
IP68 is de waterdichte ﬁtness-tracker
verbruikt.
geschikt voor alle activiteiten in en
• Geen couch potato meer: de bewerond het water.
gingsherinnering pusht u na een
• Houd de hartslag 24 uur per dag in de
vooraf ingestelde tijd naar nieuwe
gaten: continue hartslagmeting, ook
topprestaties.
tijdens rust en slaap.
• Dagelijks doel 10.000 stappen: bekijk
• Zoete dromen of malende gedachten:
precies hoeveel stappen u elke dag
met de slaapanalyse ziet u precies de
zet met de stappenteller.
verhouding tussen de diepe slaap-,
• 12 dagen gebruik - één accu-oplading:
droom- en waakfasen.
registreer tot 12 dagen activiteit met
• Niets meer missen: meldingen met
één accu-oplading, na slechts twee
tillingsalarm en displayweergave met
uur opladen klaar voor de volgende
berichtvoorbeeld voor WhatsApp,
uitdaging.
Facebook, sms, telefoontjes, e-mails,
Zwart
1391654
agenda en nog veel meer.

Magneet
Ventilator

414414
1386892

Hama smartphonehouder
Essential
• Je hebt een grote ﬁetstocht gepland
maar kent de route niet uit het hoofd?
• Flexibele houder van silicone voor het
• Wanneer je jouw smartphone wil
eenvoudig insteken en wegnemen van
gebruiken om te navigeren, kun je hem
de smartphone.
niet gewoon in de hand houden.
• Eenvoudige montage op de stuurstang
• Dat is levensgevaarlijk en terecht
dankzij afzonderlijk verstelbaar elasverboden.
tiek.
• Met onze universele smartphonehouFiets zwart
413675
der ﬁets je gegarandeerd veilig.

Product niet gevonden? Bel ons voor informatie!
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SMARTPHONE HEADSETS EN SPEAKERS

Hama bluetooth oordopjes
Style
• De vrijheid begint met “Style”: de
true-wireless oortjes gebruiken geen
kabels, voor maximale bewegingsvrijheid zonder verwarde kabels.
• De Bluetooth-oortjes zijn uiterst
intuïtief te bedienen met spraakcommando’s en aanraakbediening.
• Dankzij de geïntegreerde microfoon
kunt u heel eenvoudig tussen
muziekweergave en het aannemen
van een gesprek omschakelen; daarmee mist u tijdens het luisteren naar
muziek geen inkomend gesprek meer.
• De siliconen oorkussens in drie
verschillende afmetingen (S, M, L)
zorgen voor een individuele, perfecte
pasvorm.

• De uitstekende pasvorm reduceert
ongewenste externe geluiden, zodat
u ongestoord van uw muziek kunt
genieten.
• Ondersteunt de beschikbare spraakassistenten Siri en Google Assistant:
Bluetooth-koppeling en touch-control
bieden directe toegang - zonder de
smartphone vast te hoeven houden.
• True-Wireless-headset voor comfortabel telefoneren op het werk, in de auto
of onderweg.
• Veilige en comfortabele plaatsing in
het oor dankzij In-Ear-Design.
• Bedieningsfuncties voor muziek
(afspelen/pauzeren)
• muziek-/gesprekstijd: 4 uur bij volledig
• Volume via spraakassistent in te
geladen headset, 20 uur met mobiel
stellen.
dockingstation.
• Met oplaadstation: hiermee kan de
• Eenvoudige instelling door Auto Power
headset tot 4x onderweg worden
Control en Autopairing.
bijgeladen.
Zwart
1391656

MINIJACK

Hama oortelefoon connect
bluetooth
Hama oortelefoon
Basic4Phone

• Siliconen oorkussens in drie verschillende afmetingen (S, M, L) voor een
perfecte pasvorm.
• Aansluiting Stereo 3.5mm.
• Dankzij de geïntegreerde microfoon
• Gevoeligheid Koptelefoon 95-99dB/
kunt u heel eenvoudig tussen mumW.
ziekweergave en het aannemen van
• Gevoeligheid Microfoon -44dB+/-3dB.
een gesprek omschakelen.
• Kabellengte 120cm.
• Met behulp van de geïntegreerde
• Luidspekerdiameter 10mm.
afstandsbediening kunt u gesprek• Frequentiebereik Koptelefoon
ken aannemen en beëindigen, de
20Hz-20kHz.
spraaksturing activeren en uw muziek
geheel individueel regelen: play/pauze/ Wit
413678
titel vooruit/titel terug (voor zover
In-ear Basic4phone zwart
413698
In-ear Basic4Music zwart
413700
deze door telefoon worden onderEarbuds Basic4Music zwart 4 1 3 7 0 1
steund)

• Indien niet gebruikt kunnen de
oordopjes dankzij geïntegreerde
magneten heel simpel worden
samengevoegd.
• Maakt de verbinding van de headset
met twee smartphones tegelijkertijd
mogelijk.
• Dankzij de geïntegreerde microfoon
kunt u heel eenvoudig tussen
muziekweergave en het aannemen
van een gesprek omschakelen; daarmee mist u tijdens het luisteren naar
muziek geen inkomend gesprek meer.
• Dankzij de geïntegreerde volume-

regeling kunt u het geluidsvolume heel
comfortabel aan de kabel regelen.
• Met behulp van de geïntegreerde
afstandsbediening kunt u gesprekken
aannemen en beëindigen, de spraakselectie activeren en uw muziek
geheel individueel regelen: play/pauze/
titel vooruit/titel terug
• Met deze oortelefoon en zijn zweetresistente materialen kunt u zich bij
uw lievelingsmuziek helemaal sportief
uitleven.
• De uitstekende pasvorm reduceert
ongewenste externe geluiden, zodat
u ongestoord van uw muziek kunt
genieten.
In-ear connect bluetooth zwart 4 1 3 7 0 2

Hama bluetooth koptelefoon
Calypso
• Gesloten, het oor omsluitende schelp
voor het afschermen van geluiden van
buiten.
• De uitstekende pasvorm reduceert
ongewenste externe geluiden, zodat
u ongestoord van uw muziek kunt
genieten.
• Super Bass Power voor diepe
bastonen.

Hama oordopjes LiberoBuds

• De uitstekende pasvorm reduceert
ongewenste externe geluiden, zodat
u ongestoord van uw muziek kunt
genieten.
• Bijzonder kleine en lichte oortelefoons.
• Veilige en comfortabele plaatsing in
het oor dankzij in-ear-design en geoptimaliseerde ear-hooks.
• Bedieningsfuncties voor muziek
(afspelen/pauzeren).
• Met oplaadstation: hiermee kan de
headset tot 3x onderweg worden
bijgeladen - dankzij geïntegreerde accu
zonder externe stroomvoorziening.
• De muziek- en gesprekstijd is minimaal
4 uur zonder dat u de oortelefoons
hoeft op te laden.
• Met draaglus aan het laadstation,
bijvoorbeeld voor het bevestigen aan
rugzak/tas of om nonchalant in uw
hand te houden.

• Volledig draadloos voor maximale
bewegingsvrijheid - onze true-wireless
“LiberoBuds” oortelefoons: geen kabelwarboel meer met deze Bluetooth-oortelefoons.
• Spraakcommando’s en multifunctionele toetsen zorgen voor een intuïtieve
bediening - tijdens het sporten en bij
het bellen.
• Ondersteunt de beschikbare spraakassistenten Siri en Google Assistant:
Bluetooth-koppeling en multifunctionele knop bieden directe toegang zonder de smartphone vast te hoeven
houden.
• Geïntegreerde telefoonfunctie met
antwoordknop en microfoon.
• Met beschermingsgraad IPX5 is de
oortelefoon tevens bij regen uw
Zwart
perfecte trainingspartner.

222

1391657

• Zachte oorkussens zorgen voor
meer comfort.
• Indicatie bij laag batterijniveau.
• Afneembare 3,5-mm-jack-verbindingskabel met microfoon.
Zwart

1391666

Hama oortelefoon Joy

STEREO

Sony hoofdtelefoon ZX110
• De lichte dynamische neodymium
driverunits van 30mm geven de
hoofdtelefoon zelfs bij de meest
complexe nummers een pittige,
ritmische respons.

• In combinatie met een zeer gevoelig
diafragma kunt u het volume van de
hoofdtelefoon harder zetten (zonder
dat hier een versterker voor nodig
is) en blijft het geluid over het hele
spectrum prachtig helder.
zwart

418759

• Bestuur de hoofdfuncties van uw
smartphone, zonder dat u het toestel
in de hand neemt.
• Dankzij de geïntegreerde microfoon
kunt u heel eenvoudig tussen muziekweergave en het aannemen van
een gesprek omschakelen; daarmee
mist u tijdens het luisteren naar
muziek geen inkomend gesprek meer.
• Met behulp van de geïntegreerde
afstandsbediening kunt u gesprekken
aannemen en beëindigen, de spraakselectie activeren en uw muziek
geheel individueel regelen: play/pauze/
titel vooruit/titel terug (voor zover
deze door telefoon worden ondersteund).

• Dankzij de geïntegreerde volumeregeling kunt u het geluidsvolume heel
comfortabel aan de kabel regelen.
• De platte bandkabel voorkomt dat de
kabel verstrikt raakt.
• De uitstekende pasvorm reduceert
ongewenste externe geluiden, zodat
u ongestoord van uw muziek kunt
genieten.
• De siliconen oorkussens in drie
verschillende afmetingen (S, M, L)
zorgen voor een individuele, perfecte
pasvorm.
• De vergulde stekker biedt een
betrouwbare signaaloverdracht voor
een betere audiokwaliteit.
In-ear Joy zwart

413697

MINIJACK

Green Mouse oortelefoon
• Oordopjes met verschillende
aansluitingen
Jack
USB-C

414221
414222

Product niet gevonden? Bel ons voor informatie!
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> SMARTPHONE- EN TABLET KABELS

>

SMARTPHONE- EN TABLET OPLADERS

USB-C

Hama kabel USB-C
USB-C

• High-speed gegevensoverdrachtsnelheid tot 480 Mbps.
• Extra afscherming voor een goede
vermindering van elektromagnetische
storingen.
• Binnengeleider van koper voor
optimale overdrachtseigenschappen.

0.75m zwart
2.0 USB-A USB-C 0.25m
3.1 USB A-C 1m zwart
2.0 USB A-C 1m zwart
150cm zwart

436302
413645
413636
413637
435959

Green Mouse kabel USB-C
• Green Mouse USB kabel van USB-A
naar USB-C

1 meter
2 meter
1 meter
2 meter

414419
414420
1397952
1397954

USB-C

Hama oplader USB-C
• Hoogwaardige premium-kwaliteit in
verwerking en prestatie.
• Ondersteunt de Power-Delivery- en
Qualcomm® Quick Charge™ 2.0/
3.0-technologie, dit garandeert
extreem snel laden, sneller dan bij de
gebruikelijke laadmethoden.
• Comfortabel en snel verbinden dankzij
aan beide zijden te gebruiken
USB-C-poort.
• Netaanslutiing van 100 –240 V.

18W wit
2.4A Zwart
USB-C 2x + USB-A 2x
5-20V/65W Zwart
18W Zwart

436299
1388719
1391663
1397067

MICRO

USB

Hama kabel USB-Micro
• Robuuste connectoren met gegoten
trekontlasting voor extreem belastbaar.
• Speciaal geoptimaliseerde inwendige
geleiders zijn bijzonder goed geschikt
voor het opladen van smartphones en
tablets.
• USB Micro B Aansluiting.
• Lengte 140cm.

MICRO

USB

140cm zwart
2.0 USB-C USB Mirco 0,75m
2.0 USB-A USB Micro USB-C
adapter 1m
2.0 USB-A naar USB micro
1meter
USB-C en Lightning 1 meter

418730
413643
413644
413674
1397072

Green Mouse kabel
USB-Micro
• Green Mouse USB kabel van USB-A
naar micro-USB
1 meter
1 meter

414415
414416

Hama draadloze oplader

Hama kabel USB-Lightning
• MFI-producten zijn door Apple gelicentieerd en bedoeld voor aansluiting op
iPhone, iPad en iPod.
• Vergulde stekker met lage overgangsweerstanden voor een betrouwbare
signaaloverdracht.
• Lightning Plug (Apple) / USB-A-Stekker.
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• Max. Dataoverdrachtsnelheid
480 MBit/s.
• Lengte 150cm.
150cm zwart
1m wit
2.0 USB-A lighting 1m wit

418738
436300
413672

Green Mouse kabel
USB-Lightning
• Green Mouse USB kabel van USB-A
naar lightning

1 meter
2 meter
1 meter
2 meter

414417
414418
1397955
1397956

• Qi-oplaadstation en smartphonehouder in één: laad de batterij van uw
mobiele telefoon op met een maximale
oplaadsnelheid van maximaal 10 watt.
• Tegelijkertijd kunt u uw smartphone in
de houder blijven gebruiken: schrijf
berichten, luister naar muziek of
stream video’s.
• Draadloos smartphones met Qi-technologie opladen.
• Dankzij 2 spoelen kan de smartphone
zowel in staand als liggend formaat
worden opgeladen.
• Gegarandeerde maximale laadsnelheid
met een op het toestel geoptimaliseerd laadproces.
• Geoptimaliseerd laadproces ontziet de
accu en verlengt daarmee de technische levensduur.
• Exclusieve laag van stof, die er werkelijk geweldig uitziet, beschermt de
achterzijde van de smartphone tegen
Zwart
krassen.

1391660

Product niet gevonden? Bel ons voor informatie!
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Phone en tablet accessoires
> SMARTPHONE- EN TABLET AUTO LADERS

• De USB-C-aansluiting en de nieuwe
Lightning-connector maken de
snellaadfunctie van de Apple iPhone
Hama oplader USB-Lightning met een Power-Delivery-oplader (PD)
mogelijk.
• Comfortabel en snel verbinden dankzij
• Hoogwaardige premium-kwaliteit in
aan beide zijden te gebruiken
verwerking en prestatie.
USB-C-poort.
• Laadstroom van max. 3 A voor snel
• Speciaal geoptimaliseerde inwendige
opladen.
geleiders zijn bijzonder goed geschikt
• Gegarandeerde maximale laadsnelheid
voor het opladen van smartphones en
met een op het toestel geoptimalitablets.
seerd laadproces.
• Netaanslutiing van 100 –240 V,
• Aangesloten apparatuur wordt
geschikt voor wereldwijd gebruikt in
automatisch herkend en optimaal
combinatie met landspeciﬁeke adapopgeladen.
• Geoptimaliseerd laadproces ontziet de ter.
• Robuuste connectoren met gegoten
accu en verlengt daarmee de
trekontlasting, mechanisch extreem
technische levensduur.
belastbaar.
• Hoogintelligente Power-Delivery-chipset herkent aangesloten apparatuur
wit
418728
18W 1 meter wit
1391659
automatisch voor het eﬀiciënt en
30W 1 meter wit
1391665
geoptimaliseerd opladen.

USB-C

USB A

USB A

Green Mouse autolader
USB-C

Green Mouse autolader
USB-A
• Greenmouse Autolader - Dual USB Wit USB-A 2X 2.4A wit

1386893

• Autolader Green Mouse duo USB- A en
USB-A 1x USB-C 1x 2.4A zwart 1397953
USB- C zwart.

USB-C

Hama autolader USB-C

USB A
USB A

USB-C

Green Mouse oplader USB-A

Green Mouse oplader USB-C
• Oplader Green Mouse DUO USB-A en
USB-C, wit.

Wit

1398432

2x 2.4A Zwart
• Green Mouse oplader met USB-A
2x 2.4A Wit
connecties, dual en enkel. Beschikbaar 1x 1A Zwart
1x 1A Wit
in zwart en wit.

414412
414413
414410
414411

• Laadstroom van max. 2,4 A voor snel
opladen.
• Comfortabel en snel verbinden dankzij
aan beide zijden te gebruiken USB-Cstekker.
zwart
zwart
• Oplader voor praktisch opladen in de
zwart
auto/vrachtwagen.

Hama autolader USB-Micro

1391661
1397065
1397070

• LED geeft de toestand van het toestel
aan.
• USB Micro B Aansluiting.
• Ingangsspanningsbereik 10-30V.
• Vermogen 6W.

• Voeding van smartphones met micro-USB-aansluiting via de sigarettenaansteker.
• Plaatsbesparend spiraalsnoer voor het
USB-MIC 1A ZW
vermijden van kabelwirwar.

1397066

USB A

Hama oplader USB-A
• Met deze Hama oplader kan je
makkelijk en snel meerdere toestellen
tegelijkertijd opladen via USB.
• De aangesloten apparatuur wordt
automatisch herkend en optimaal
opgeladen.
• Laadstroom van max. 4,8 A voor snel
opladen.
• Ideaal om meerdere toestellen tegelijkertijd via USB snel op te laden.
• Gegarandeerde maximale laadsnelheid
met een op het toestel geoptimaliseerd laadproces.
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USB A

• Geoptimaliseerd laadproces ontziet de
accu en verlengt daarmee de technische levensduur.
• Netaanslutiing van 100 –240 V,
geschikt voor wereldwijd gebruikt in
combinatie met landspeciﬁeke adapter.
USB 4-poorten 4.8A zwart
USB-A 2.4A zwart

413669
413670

Hama autolader USBLightning
• Autolader met snellaadfunctie.
• Laadstroom van max. 3A voor snel
opladen.
• Hoogintelligente Power-Delivery-chipset herkent aangesloten apparatuur
automatisch.

• Comfortabel en snel verbinden dankzij
aan beide zijden te gebruiken USB-Cpoort.
• Speciaal geschikt voor het opladen
van smartphones en tablets.
• Oplader voor praktisch opladen in de
auto/vrachtwagen.
• LED geeft de toestand van het toestel
aan.
grijs
18W 1 meter wit
wit

436193
1397068
1397069

USB A

automatisch herkend en optimaal
opgeladen.
• Geoptimaliseerd laadproces ontziet
Hama autolader USB-A
de accu en verlengt daarmee de
technische levensduur.
• Laadstroom van max. 2,4 A voor snel
• LED geeft de toestand van het
opladen.
toestel aan.
• Gegarandeerde maximale laadsnelheid
• Oplader voor praktisch opladen in
met een op het toestel geoptimalide auto/vrachtwagen.
seerd laadproces.
USB-A 2.4A zwart
413671
• Aangesloten apparatuur wordt

Product niet gevonden? Bel ons voor informatie!
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>

USB A

Phone en tablet accessoires

SMARTPHONE- EN TABLET POWERPACKS

> SMARTPHONE- EN TABLET SCHRIJFWAREN

USB-C

Hama powerbank
• De batterij van je smartphone wordt
tegenwoordig tot het uiterste gedreven.
• Investeer daarom in een compacte,
lichte powerbank die je smartphone
toch een serieuze boost geeft.
• Geoptimaliseerd laadproces ontziet de
accu en verlengt daarmee de technische levensduur.
• Stijlvolle look-and-feel: ziet er goed uit,
laat zich goed vastpakken.
• Gelijktijdig opladen van twee toestellen.
• Comfortabel en snel verbinden dankzij
aan beide zijden te gebruiken USB-Cstekker.

• Mobiele extra accu voor externe
stroomvoorziening voor smartphones
of andere mobiele apparaten.
• Behuizing met soft-touch-oppervlak.
• Eenvoudig opladen aan USB-oplader
(niet meegeleverd) via micro-USB-oplaadkabel of USB-C-oplaadkabel.
• Universeel toepasbaar.
• Geïntegreerde led-capaciteitsweergave.
• Beveiligd tegen overbelasting, diepontlading en kortsluiting.
10HD 10.000 mAh grijs
20HD 20.000 mAh grijs
5-20V/60W
zwart

Bic 4-kleurenbalpen Stylus

ISO
12757-2
NORM

Bic balpen Cristal Stylus
• De wereldberoemde Bic cristal balpen
is er nu ook in Stylus uitvoering.
• Uiteraard voor een Bic prijs.

1391662
1391664
1391667

blauw

doos à 12 stuks 6 1 6 1 1 6

• Schrijft in 4 kleuren: blauw, zwart,
groen en rood.
• Met een Stylus punt: ideaal om te
typen, sliden, navigeren en spelen.
• Voorkomt vingerafdrukken en krassen
op het scherm van je tablet of smartphone.
• Schrijfbreedte medium.
• Bic balpennen voldoen aan de
zwart
ISO12757-2 norm.

doos à 12 stuks 6 1 6 4 1 8

RECHTS

Stabilo Smartball 2.0

GARANTIE

USB A

3

USB

JAAR

Duracell powerbank
• Deze compacte Powerbank biedt u tot
24, 48 of 72 uur extra gesprekstijd of
surftijd.
• Compatibel met Apple, Android en de
meeste USB-apparaten.
• Dankzij de dubbele oplaadtechnologie
kunt u zowel de powerbank als uw device tegelijkertijd opladen en heeft het
een LED-indicatie om u te laten weten
hoeveel energie er nog beschikbaar is. 3350mAh

Varta powerbank

413608

• Powerbank voor het opladen van
bijvoorbeeld telefoons en tablets.
• Inclusief micro usb kabel.
• Power Bank met Lithium-Polymeer
batterij voor dagelijks gebruik.
• 2 USB-uitgangen (1 x 2.4A en 1x 1.0A).
• Geintregeerde LED-verlichting.
• Overbeladings en kortsluitbeveiliging.
• LED-capaciteitsweergave.

6000mAh
10400mAh
16000mAh

413908
413909
413910

• Voor iedereen met een smartphone
of tablet.
• Ontspannen schrijfcomfort door de
gripzone.
• Touchscreen-tip voor super snelle
bediening van smartphones en tablets.
• Voorkomt ontsierende vingerafdrukken
en krassen.
• Bedienen van een touchscreen
werkt zelfs tijdens het dragen van
de meeste handschoenen.
• Aparte versie voor linkshandigen en
rechtshandigen.
• Documentenechte blauwe en
zwarte inkt.
• Schrijfbreedte 0,5 mm.
• Navulbaar met Stabilo balpen
vullingen.

• Clip 360° draaibaar.
• Verkrijgbaar in diverse kleurencombinaties.
• Ideale combinatie van ergonomisch
schrijfcomfort en super snelle
smartphone bediening.
rechtshandig zwart/ blauw
doos à 5 stuks
rechtshandig zwart/ kiwi
doos à 5 stuks
rechtshandig zwart/ oranje
doos à 5 stuks
linkshandig zwart/ blauw
doos à 5 stuks

610391
610392
610395
610390

Cross Stylus- Balpen Tech2
• Gepolijst Chroom met Satin Black
accenten.
• Een pen met twee persoonlijkheden.
• Houdt van papier en mobiele aanraakschermen.

• Bent u gewend aan de precisie van
een Cross-pen.
• Uiteraard wilden we dat geheel eigen
gevoel overbrengen naar een stylus.
• Levenlange garantie op de schrijfinstrumenten van Cross.
zwart
chroom

600119
600120

USB A

MediaRange powerbank
• MediaRange Power Banks zijn uw
ideale reisgenoot.
• Of het nu gaat om een smartphone,
tablet of andere apparaten: Met onze
krachtige USB Power Banks heeft u
altijd uw betrouwbare stroomvoorziening.
• De compacte en lichte batterijen
zijn oplaadbaar via de bijgeleverde
USB-oplaadkabel naar de computer
of een optionele AC-adapter naar het
stopcontact en kunnen direct worden
2.600 mAh
gebruikt.
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USB-C

USB A

Trust powerbank Primo

1386750

• Ultra-dun en lichtgewicht ontwerp
past in elke zak of tas.
• Snel en slim: levert automatisch
het maximale vermogen voor jouw
apparaten.
• Compatibel met alle telefoons en
tabletten, waaronder die van Apple
en Samsung.

• Tot 23 uur extra accucapaciteit van
je telefoon of 6 uur extra van je tablet.
• Laad 2 apparaten tegelijk op met
1 USB-A- en 1 USB-C-poort.
• Laad de powerbank snel op via de
meegeleverde micro-USB-kabel of
de USB-C-poort.
• Slimme LED-niveau-indicator laat je
weten wanneer het tijd is om op te
laden.
5.000 mAh zwart

1400585

Hama Stylus Active Pro
Hama Stylus Easy
• Soft-Touch-punt voor bijzonder exact
bedieningscomfort.
• Incl. clip voor het makkelijk bevestigen
Zwart
aan rugzak, borstzak, broek e.d.

790553

• De Hama actieve stylus Pro zorgt voor
bijzonder hoge nauwkeurigheid bij het
schrijven, tekenen en schetsen op
touchscreens.
• Voorkomt vingerafdrukken op display.
• Ingebouwde accu tot 18 uur.
*Compatible met vrijwel alle teken apps. Active pro 1,5mm

Product niet gevonden? Bel ons voor informatie!

405027
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> USB-STICKS

USB

SanDisk USB-stick 3.1 Cruzer
Ultra Fit

Quantore USB-sticks 3.0

Quantore USB-sticks 2.0
• Compacte, lichtgewicht drive voor het
dagelijks uitwisselen van bestanden. 16GB
32GB
• Voorzien van een beschermkapje.
64GB
• Snelheid USB-2.0 (480Mbps).

435642
435643
435647

• Compacte, lichtgewicht drive voor het
dagelijks uitwisselen van bestanden.
• Voorzien van een beschermkapje.
• Snelheid USB-3.0 (5Gbps).
• High speed.

16GB
32GB
64GB
128GB
256gb

434927
434928
434929
434930
435648

USB

USB

Integral USB-stick 2.0 Neon
• Stijlvolle Neon USB Flash Drive.
• Verkrijgbaar in vier Neon kleuren.
• Plug-and-Play.

434854
434855
434856
434857
434923
434924
434925
434926

Stijlvolle Neon USB Flash Drive.
Verkrijgbaar in vier Neon kleuren.
Plug-and-Play.
Deze USB-stick 3.0 is tot 10x sneller
dan USB 2.0.
• Volledig compatible met USB 2.0.

16GB
32GB
256GB
128GB
64GB

434519
434524
435313
435314
435315

Integral USB-stick 3.1 - USB-C
fusion dual

Integral USB-stick 3.0 Neon
16GB neon blauw
16GB neon oranje
16GB neon roze
16GB neon geel
32GB neon blauw
32GB neon oranje
32GB neon roze
32GB neon geel

• De SanDisk Cruzer Fit Ultra 3.1.
• Met uitzonderlijk snelle datasnelheden
is deze USB 3.0 stick de ideale oplossing voor iedereen die vaak
grote bestanden overzet.
• Dataoverdrachtsnelheid: 130 MB/s.

•
•
•
•

64GB geel
64GB blauw

435292
435289

• Breng gegevens en mediabestanden
over tussen pc’s, Macs, smartphones
en tablet-pc’s.
• Dubbele connectoren – USB Type C
en full- size USB 3.0.
• Type C- interface ontworpen voor
Android- smartphones en – tablets
en Apple MacBooks.<CRLF>

SanDisk USB-stick 3.0 Dual
Micro Ultra

• Eenvoudig data overzetten tussen
smartphone, tablet, notebook en PC.
• Snelle USB 3.0 snelheid.
• SanDisk SecureAccess software beveiligd d.m.v. wachtwoord bestanden.
• 128-bit AES encryption.

• Dual Drive USB.
• USB connector én Micro USB
connector.

32GB
256GB
128GB
64GB

USB

32GB
64GB
128GB

435911
435912
435913

434592
435316
435317
435318

USB

USB

SanDisk USB-stick 3.0 Cruzer
Ultra Flair

USB-C

Integral USB-stick 2.0
Xpression
• Gegevensopslag hoeft niet saai te zijn.
• Deze betrouwbare, stijlvolle en compacte schijf maakt van uw gegevens
een modieus accessoire dat u bij u
kunt dragen.
• De Integral Xpression USB Flash
Drives zijn verkrijgbaar in 4 kleurrijke,
16GB keep kalm zwart
vrolijke dessins.
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USB A

434494

• Kies iets leuks om je werk, muziek,
video’s, foto’s, documenten en andere
gegevens die je nodig hebt om bij je te
Integral USB-stick 2.0 Emoji
houden op te slaan.
• De Integral Xpression USB Flash Dri• Gegevensopslag hoeft niet saai te zijn.
ves zijn verkrijgbaar in een leuk Emoji
• Deze betrouwbare, stijlvolle en comdessins.
pacte schijf maakt van uw gegevens
• Plug-and-Play.
een modieus accessoire dat u bij u
64GB
435909
kunt dragen.

SanDisk USB-stick 3.1 Dual
Drive Go
• Met de SanDisk Ultra® Dual Drive
Go kun je gemakkelijk bestanden
overbrengen tussen je smartphones,
tablets en Mac-computers met USB
Type-C-poorten en computers met
USB Type-A-poorten.

256GB
128GB
64GB
32GB

435302
435303
435304
435305

• Met uitzonderlijk snelle datasnelheden
van 150MBs is deze USB 3.0 stick
de ideale oplossing voor iedereen die
vaak grote bestanden overzet.
• Gebruik de SanDisk Cruzer voor
veilige, draagbare opslag van al uw
gegevens.
• Vertrouw op het flashgeheugen als u,
waar dan ook, uw digitale bestanden
wilt opslaan, overbrengen of delen.

• SanDisk SecureAccess software inbegrepen (download nodig): bescherm
uw bestanden in gecodeerde, met
wachtwoord beveiligde map.
16GB
32GB
64GB
128GB
256GB

Product niet gevonden? Bel ons voor informatie!

434514
434515
434516
434526
435312
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> GEHEUGENKAARTEN
GARANTIE

5
JAAR

Integral geheugenkaart
microSDHC V10
GARANTIE

SanDisk USB-stick 3.0
iXpand Go

USB

SanDisk USB-stick 3.0
Cruzer Ultra
• De SanDisk Cruzer Ultra USB-sticks
bieden betrouwbaarheid, prestaties en
back-up waar je van op aan kunt.
• Met zijn uitzonderlijk snelle datasnelheden van 100MB/s is deze Ultra stick
de ideale flash-geheugen oplossing
voor iedereen die vaak grote bestanden overzet.

16GB
32GB
64GB
128GB
256GB

434873
434874
434875
434869
435311

• Meer ruimte nodig op je iPhone?
• De iXpand™-flashdrive Go is de gemakkelijke manier om geheugen vrij te
• Je kunt ook je bestanden met een
maken.
wachtwoord beveiligen, op meerdere
• Bewaar je herinneringen veilig door
simpelweg de flashdrive aan te sluiten apparaten, om ze privé te houden.*Door het tweeledige draaibare
voor automatische back-ups van
ontwerp worden de connectors
je foto’s, video’s en contactpersobeschermd, terwijl het sleutelringgat
nen.*Wanneer bestanden eenmaal op
je in staat stelt je flashdrive mee te
de iXpand-flashdrive staan, kun je de
nemen als je op pad gaat.
snelle USB 3.0-connector gebruiken
128GB
435320
om ze snel over te brengen naar je
256GB
435319
computer.

• Integral High Speed microSDHC klasse
10 geheugenkaarten zijn ideaal voor
gebruik in smartphone’s, tablet-PC’s,
digitale camera’s en Full HD camcorders.
• Werkt perfect met de nieuwste High
Deﬁnition digitale camcorders en
smartphones.
• Zorgen voor vloeiende video opname,
zelfs bij Full HD en 4K.in digitale SLR
camera’s.
• Sla meer apps, foto’s, muziek, games
en video op uw tablet-PC en smartphone op dan ooit tevoren!
• Inclusief SD-adapter.
• Transfersnelheid tot 100Mb/seconde. 16GB met adapter
32GB met adapter
• Video snelheidsklasse V10.
64GB met adapter
• 5 jaar garantie.

5
JAAR

Integral geheugenkaart
microSDHC V30

435283
435284
435285

• Integrale Professional High Speed
microSD-kaarten (microSDXC) voor
wanneer u uw apparaat tot het uiterste wilt drijven met tot 180 MB/s lezen
en 150 MB/s schrijven (512 GB, 1 TB).
• Ideaal voor high-end smartphones, drones, actie, 4K en 360 videocamera’s.
• Maximaliseer de prestaties van uw
apparaat door supervloeiende 4K-,
4K60-actievideo’s en stilstaande beelden van hoge resolutie in burst-modus
te maken.

256GB met adapter
512GB met adapter
64GB met adapter
128GB met adapter

435905
435906
435287
435288

GARANTIE

5
JAAR

Integral geheugenkaart SDHC
V10

MediaRange USB-stick 3.0
+ USB-C
Deze USB sticks zijn perfect voor het
snel archiveren en uitwisselen van
gegevens. •
Met de
extra USB Type-C stekker kunnen deze
combo drives gebruikt worden als externe opslag extensie voor uw mobiele
apparaat of voor het overbrengen van
bestanden tussen uw apparaten en
een computer.
• De combischijven zijn eenvoudig mee
te nemen.
• De stijlvolle aluminium behuizing is
zeer robuust en wordt geleverd met
beschermkappen om beide stekkers te
beschermen tegen stof en vuil terwijl 32GB
64GB
u onderweg bent.

SanDisk geheugenkaart Ultra

USB A

SanDisk USB-stick 2.0
Cruzer Snap

1386760
1386761

32GB
128GB
• Sandisk Cruzer Snap, type USB-A, 2.0. 64GB

435309
435307
435308

• Deze SanDisk geheugenkaart heeft
een maximale overdrachtssnelheid van
120 MB/s.
• Hij is in het bijzonder geschikt voor
high quality mobiele toestellen als
digitale camera’s, smartphones en
tablet-computers.
• Deze kleine kunststof geheugenkaart
is inmiddels de standaard
voor data-opslag en biedt een aantal
voordelen boven andere opslagmedia:
hij is uitermate snel, verbruikt weinig
stroom en bevat geen bewegende onderdelen, zodat hij niet kwetsbaar is.

16GB
64GB
32GB
128GB

434909
1397059
1397060
1400897

• Integral High Speed MicroSDHC klasse
10 geheugenkaarten zijn ideaal voor
gebruik in smartphone’s, tablet-PC’s,
digitale camera’s en Full HD
camcorders.
• Werkt perfect met de nieuwste High
Deﬁnition digitale camcorders en
smartphones.
• Zorgen voor vloeiende video opname,
zelfs bij Full HD en 4K.in digitale SLR
camera’s.
• Sla meer apps, foto’s, muziek, games
en video op uw tablet-PC en smartphone op dan ooit tevoren!
• Transfersnelheid tot 100Mb/seconde. 16GB
32GB
• Video snelheidsklasse V10.
64GB
• 5 jaar garantie.

435277
435278
435279

SanDisk geheugenkaart
Micro SDXC Class 10
GARANTIE

5
JAAR

Integral geheugenkaart
SDHC/XC V30
MediaRange USB-stick 2.0

MediaRange USB-stick 3.0

• MediaRange flash drives bieden
kwaliteit en betrouwbaarheid.
• Onze USB sticks zijn perfect voor
het archiveren en uitwisselen van
gegevens.
• Met de USB-aansluiting heeft u altijd
en overal veilig en gemakkelijk toegang
tot uw gegevens.
• Onze compacte USB-sticks zijn
16GB
gemakkelijk mee te nemen, zodat uw 32GB
64GB
gegevens altijd beschikbaar zijn.

• MediaRange flash drives bieden
kwaliteit en betrouwbaarheid.
• Onze USB sticks zijn perfect voor
het snel archiveren en uitwisselen
van gegevens.
• Met de USB-aansluiting heeft u altijd
en overal veilig en gemakkelijk toegang
tot uw gegevens.
• Onze compacte USB-sticks zijn
gemakkelijk mee te nemen, zodat uw
gegevens altijd beschikbaar zijn.
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1386759
1386764
1386765

16GB
64GB
32GB
128GB

1386752
1386754
1386756
1386758

• Integrale High Speed SDHC- en
SDXC-kaarten passen perfect bij
uw digitale camera, camcorder en
SD-compatibele pc.
• Met snelheden tot 100 MB/s kunt u
genieten van snelle gegevensoverdracht en betrouwbare fotograﬁe
met deze snelle SD-kaarten.
• Minimale schrijfsnelheid van
30 MB/s (U3).
• Videosnelheidsklasse 10 (V30).
• UHS-I, Klasse 1-speciﬁcatie.
• Compleet met gratis beschermhoes.

256GB

435904

• Deze kaart is voor mobiele smartphones en tablets.
• Hoge leessnelheid van 80MB/s.
• UHS-classiﬁcatie UHS-I (U1).
• Video opname Klasse 10, geschikt voor
high deﬁnition Full HD video opname.
• Dankzij een adapter en hoge capaciteiten kan de kaart gebruikt worden als
een klassieke SD-kaart en kan gebruikt
worden op uw camera, videocamera,
notebook,
• - De kaart is schokbestendig,
waterdicht, bestand tegen hoge
temperaturen en röntgenstralen.
• De kaart is compatibel met alle microSDHC- en microSDXC-apparaten en
met een adapter met alle SD / SDHC /
SDXC-apparaten.

16GB met adapter
32GB
64GB
128GB
256GB

Product niet gevonden? Bel ons voor informatie!

434311
1397061
1397062
1397063
1397064
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> GEHEUGENKAARTLEZERS

> RECORDABLE CD’S

> RECORDABLE DVD’S

USB A

• Verbeterde knikbescherming door flexibele materialen voorkomt kabelbreuk.
Hama kaartlezer USB 3.0
• Hoogwaardige materialen en afwerking
alles in 1
zorgen voor een excellente overdrachtskwaliteit.
• Super-speed gegevensoverdrachtsnel• UDMA-geschikte CF-kaart mogelijk.
heid tot 5 Gbps.
• UHS-I -geschikte SD-kaart mogelijk.
• Afneembare USB-kabel voor verbinding
Zwart
1389275
met pc/notebook.

USB

Integral kaartlezer USB 2.0
• De Integral Dual Slot SDXC kaartlezer
biedt een snelle en velige manier van
overdracht vangegevens.

• Geschikt voor SD, SDHC, SDXC,
microSD, microSDHC en microSDXC
kaarten.•
Compatible met Apple en Windows. •
Plug-and-Play.
USB 2.0

434701

> SSD DRIVES

USB A

Integral kaartlezer USB 3.1
• Maak een back-up van de waardevolle
gegevens van uw digitale camera en
smartphone met de Integral USB 3.1
dual Slot SD en microSD-kaartlezer.
• Klein, handig en eenvoudig, de

integrale USB SD- en microSD-kaartlezer geeft u betere controle over uw
gegevens.
SD + micro SD naar 3.1 USB-A 4 3 5 9 0 7
SD + Micro SD naar 3.1 USB-C 4 3 5 9 1 0
USB-A

Integral SSD
• Geïntegreerde, krachtige SuperSpeed
USB 3.2 Gen 2.
• Draagbare SSD met Type-C- en Type-A-interface.

MediaRange Recordable CD
• MediaRange CD-R-opslagmedia zijn
geschikt voor het snel en eﬀiciënt
archiveren van uw gegevens.
• Door de uitstekende opnamestabiliteit
kunnen uw gegevens in slechts enkele
minuten worden opgeslagen met
schrijfsnelheden tot 52x.
• De uitstekende compatibiliteit met
CD-branders en -spelers zorgt ervoor
dat u altijd en overal toegang heeft tot
uw persoonlijke foto’s, documenten,
muziek, video’s en back-ups.

MediaRange Recordable DVD
• Ons hele scala aan opslagmedia staan
bekend om hun lange archiveringsduur
en uitstekende UV-lichtbestendigheid.
• Het krasvaste oppervlak biedt uw
gegevens extra bescherming tegen
dagelijkse slijtage.
52x speed, 25 stuks
52x speed,
slimcase à 10 stuks
52x speed, 50 stuks
52x speed, 100 stuks
12x speed, 10 stuks

1386741
1386743
1386748
1386751
1386753

• Extreem slank en echt draagbaar voor
het snel opslaan en back-uppen van
gegevens.
• De Type-C-interface is compatibel
met de nieuwste modellen MacBook,
laptops, smartphones en tablets.
• De Type-A-kabel is achterwaarts
compatibel met USB 3.0 en USB 2.0
desktop- en laptopcomputers.
• Deze schijf is kleiner dan ooit en het
perfecte accessoire om uw gegevens
onderweg mee te nemen.

• MediaRange DVD-R opslagmedia zijn
perfect voor het snel en eﬀiciënt
archiveren van uw gegevens.
• Door de uitstekende opnamestabiliteit
kunnen uw gegevens in slechts enkele
minuten worden opgeslagen met
schrijfsnelheden tot 16x.
• De uitstekende compatibiliteit met
branders en spelers zorgt ervoor dat
u overal en altijd toegang heeft tot
uw persoonlijke foto’s, documenten,
muziek, video’s en back-ups.

• Ons hele scala aan opslagmedia staat
bekend om zijn lange archiveringsduur
en uitstekende UV-lichtbestendigheid.
• Het krasvaste oppervlak beschermt
uw gegevens ook tegen dagelijkse
slijtage.
16x speed, 50 stuks
16x speed, 25 stuks
inkjet printable, 25 stuks
16x speed, 50 stuks

1386740
1386744
1386747
1386755

> REWRITABLE DVD’S

SSD extern USB-C 3.1 960GB 4 3 5 9 1 7

> HARDE SCHIJVEN

MediaRange externe SSD 3.0
• MediaRange flash opslagmedia staan
bekend om hun extreem goede kwaliteit en betrouwbaarheid.
• Onze externe SSD schijven zijn
perfect voor het snel archiveren en
uitwisselen van gegevens.
• Met de USB 3.0-aansluiting heeft u
altijd en overal veilig en comfortabel
toegang tot uw gegevens.
• De compacte en hoogwaardige
behuizing is eenvoudig te dragen en
zorgt ervoor dat uw gegevens altijd
beschikbaar zijn.
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MediaRange Recordable DVD
Dual Layer

MediaRange externe HDD 3.0

120GB
240GB

1386762
1386763

• Deze externe HDD’s zijn perfect voor
het snel archiveren en uitwisselen van
gegevens.
• De bus-aangesloten USB 3.0-verbinding vereist slechts één enkele
USB-poort op uw computer en stelt u
in staat uw gegevens veilig en gemakkelijk te benaderen en te bewerken.
• De compacte en hoogwaardige aluminium behuizing is eenvoudig te dragen
en zorgt ervoor dat uw gegevens altijd 1TB
2TB
beschikbaar zijn.

1386766
1397966

• MediaRange DVD+R dubbellaagse opslagmedia zijn perfect voor het snel en
eﬀiciënt archiveren van uw gegevens.
• Door de uitstekende opnamestabiliteit
kunnen uw gegevens in slechts enkele
minuten worden opgeslagen met
schrijfsnelheden tot 8x.
• De uitstekende compatibiliteit met
branders en spelers zorgt ervoor dat
u overal en altijd toegang heeft tot
uw persoonlijke foto’s, documenten,

muziek, video’s en back-ups.
• Ons hele scala aan opslagmedia staat
bekend om zijn lange archiveringsduur
en uitstekende UV-lichtbestendigheid.
• Het krasvaste oppervlak beschermt
uw gegevens ook tegen dagelijkse
slijtage.
slimcase à 5 stuks
inkjet printable, 10 stuks

1386742
1386746

CD-branders en -spelers zorgt ervoor
dat u overal en altijd toegang hebt tot
MediaRange ReWritable DVD uw persoonlijke foto’s, documenten,
muziek, video’s en back-ups.
• MediaRange DVD+RW opslagmedia zijn • Ons hele scala aan opslagmedia staat
bekend om zijn lange archiveringsduur
tot 1000 keer herschrijfbaar, waardoor
ze perfect zijn om uw gegevens snel en en uitstekende UV-lichtbestendigheid.
• Het krasvaste oppervlak biedt uw
eﬀiciënt op te slaan en te bewerken.
gegevens extra bescherming tegen
• De uitstekende opnamestabiliteit
dagelijkse slijtage.
maakt het mogelijk om uw gegevens
in slechts enkele minuten op te slaan rewritable, 10 stuks
1386745
Slimcase a 5 stuks
1386749
met schrijfsnelheden tot 4x.
4x speed, 10 stuks
1386757
• De uitstekende compatibiliteit met

Product niet gevonden? Bel ons voor informatie!
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Data-opberg- en -verzendmiddelen
> CD/DVD-VERZENDMIDDELEN

Computer toebehoren

> CD/DVD-HOEZEN

> TOETSENBORDEN

USB

USB

Quantore toetsenbord
• Comfortabel toetsenbord, reduceert
vermoeidheid en voortdurend strekken
van de polsen.
• Voorzien van een USB-aansluiting.
Qwerty-toetsenbord
• Zeer lichte aanslag.

Quantore cd/dvd
luchtkussenenvelop
• Buitenzijde kraftpapier.
• Binnenzijde luchtkussenfolie van 100%
gerecycleerde PE.
• Sluiting met zelfklevende hersluitbare
stripsluiting of d.m.v. sluitclips.
• Wit.
• Gemaakt van FSC-gecertiﬁceerde
grondstoﬀen.

435340

3L cd/dvd hoes

175x200mm/165x180mm
pak à 5 stuks
175x200mm/165x180mm
doos à 100 stuks

176939
181282

• Voor het toevoegen van een cd-rom bij
een mailing, oﬀerte, folder, catalogus
of ringband e.d.
• 127x127mm.
pak à 10 stuks zelfklevend
6832-10
pak à 10 stuks 10295-10

551424
551426

> CD/DVD-OPBERGMIDDELEN
USB

HP toetsenbord USB QWERTY
USB
•
•
•
•
•
•

Toetsenbord formaat: Standaard.
Stijl toetsenbord: Recht.
Connectiviteitstechnologie: Bedraad.
Aansluiting: USB.
Lengte snoer: 1,8 m.
Kleur: Zwart.

Leitz Click & Store
opbergdoos voor cd of dvd
USB

3L geheugenstickhoes
• USB-tasje met sluiting 52,5x90mm.
• Een ideale manier om uw USB-sticks
op te bergen en te beschermen.
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52,5x90mm 10250
pak à 10 stuks

224000

• Opvallende en stijlvolle opbergdozen
voor cd’s of andere spullen.
• Snel en eenvoudig te monteren door
drukknoppen en eenvoudig in te klappen voor ruimtebesparing wanneer je
hem niet nodig hebt.
• De glanzende PP-afwerking geeft de
doos een luxe uitstraling en zorgt voor
langdurig gebruik.
• Labelhouder voor indexering.

CD box wit
531095
cd-box zwart 143x136x325mm 5 3 1 0 9 6
dvd-box zwart 206x147x531098
352mm
Cd-box groen 143x136x352mm 5 3 1 5 6 8
60410054
Dvd-box geel 206x147x352mm 5 3 1 5 6 9
60420016
Dvd-box groen
531591
206x147x352mm 60420054
Cd-box geel 143x136x352mm 5 3 1 5 6 7
60410016

Kensington toetsenbord
Advance Fit
• Met speciale mediatoetsen voor het
volume, het dempen van het geluid
en de slaapstand, terwijl u met de
Internet-toets meteen uw browser
kunt opstarten.

HP toetsenbord draadloos
QWERTY

Zwart

1398151

• Responsieve, hoogwaardige
‘scissor’-toetsen in laptopstijl voor
nauwkeurige bediening.
• Compleet toetsenbord met
one-touch-bediening voor een hogere
productiviteit en directe toegang
tot uw e-mail en alle standaard
mediaknoppen.
• Met USB-kabel van 190 cm voor
betrouwbaar werken zonder batterij.
• Met geïntegreerde kantelstandaard
zet u het toetsenbord onder een hoek
van 30 graden.
• Betrouwbare Plug-and-Play met USB
connectie - Compatibel met Windows®
7 en daarboven.
Bedraad Full-size slank

1386559

•
•
•
•

Toetsenbord formaat: Standaard.
Stijl toetsenbord: Recht.
Aansluiting: RF Draadloos.
Kleur:Zwart.

Zwart

1398148

• De 2,4 GHz USB-ontvanger zorgt voor
een betrouwbare draadloze verbinding
tot 10 meter voor het toetsenbord en
de muis.
• De muis, bevat een optische sensor
• Deze slanke draadloze desktopset bemet 1200 dpi voor nauwkeurige
staat uit een morsbestendig full-size
besturing.
toetsenbord met multimediatoetsen,
• Het morsbestendige toetsenbord is
een comfortabele muis die voor zowel
bestand tegen koﬀie, water en andere
links- als rechtshandigen geschikt is,
vloeistoﬀen.
en beveiliging via AES-versleuteling.
• Met Plug &amp; Play sluit u de ont• De beveiligde draadloze verbinding
vanger aan op een USB-poort van uw
beschermt gevoelige gegevens tegen
computer en kunt u uw toetsenbord
potentiële hackers met behulp van 128
en muis meteen gebruiken.
bits-versleutelingstechnologie.
Toetsenbord + Muis
1386565

Kensington draadloze
desktopset Pro Fit

Product niet gevonden? Bel ons voor informatie!
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USB

USB

R-Go Tools compact
toetsenbord Break Azerty BE

2xAAA

USB

USB

Logitech toetsenbord K120
• Hét betaalbare en duurzame toetsenbord.

• Dankzij het dunne proﬁel, het morsbestendige ontwerp, de toetsen die
tot 10 miljoen aanslagen meegaan en
stevige, verstelbare pootjes, ziet dit
stijlvolle toetsenbord er niet alleen
goed uit, het voelt ook goed aan en is
uiterst duurzaam.
• Plug-and-play USB-verbinding.
Qwerty-toetsenbord

009228

Logitech toetsenbord K270

• Acht sneltoetsen en een bliksemsnelle
plug-and-play installatie maken het
• Logitech Wireless Keyboard K270.
allemaal nog eenvoudiger.
• De geavanceerde draadloze 2.4
• werkt op 2 batterijen AAA (meegeleGHz-verbinding van Logitech voorkomt
verd)
signaalverlies tot op een afstand van
Qwerty-toetsenbord
484221
10 meter.

• Het compacte ontwerp zorgt ervoor
dat bij gelijktijdig gebruik van toetsenbord en muis de handen altijd binnen
• De LED- kleursignalen van de break
schouderbreedte blijven.
indicator geven aan hoe gezond je
• Lichte toetsaanslag .
werkt en wanneer het tijd is voor een
• Het dunne ontwerp zorgt voor een
pauze.
ontspannen, platte stand van handen
Zwart
1397959
en polsen tijdens het typen.

• Lichte toetsaanslag .
• Het dunne ontwerp zorgt voor een
ontspannen, platte stand van handen
en polsen tijdens het typen.
• De LED- kleursignalen van de break
indicator geven aan hoe gezond je
• Het compacte ontwerp zorgt ervoor
werkt en wanneer het tijd is voor een
dat bij gelijktijdig gebruik van toetsenpauze.
bord en muis de handen altijd binnen
Zwart
1397958
schouderbreedte blijven.

R-Go Tools compact
toetsenbord Break Qwerty
US

USB

• Het nieuwe werken: het toetsenbord
is dun en heeft een lichte aanslag,
wat zorgt voor een platte stand van
de polsen en minder spierspanning.
• U vervoert het Ergo compact toetsenErgonomisch toetsenbord
bord eenvoudig waardoor hij ideaal is
R-Go Tools Ergo Compact
voor het nieuwe werken.
• Plug and Play: het toetsenbord met
• Een smal en zeer compact ergonoUSB-aansluiting is direct klaar voor
misch toetsenbord.
gebruik: plug &amp; play!
• Bij gelijktijdig gebruik van toetsenbord
en muis blijven de handen altijd binnen Qwerty-toetsenbord zilver-wit 4 8 4 2 0 0
Qwerty-toetsenbord zwart
484199
schouderbreedte.
USB

USB

2xAAA

Logitech draadloos
toetsenbord + muis MK120

Logitech draadloos
toetsenbord + muis MK235
• Geniet van responsieve en vloeiende
cursorbesturing die proﬁteert van
optische tracking met hoge deﬁnitie
(1000 dpi).

• U hoeft zich geen zorgen te maken
dat een ongelukje het einde van uw
investering betekent, omdat de vloeistof gewoon weer uit het toetsenbord
Qwerty-toetsenbord + muis
loopt.

009234

• Logitech MK235 draadloos toetsenbord en muis.
• Een toetsenbord en muis met de
eenvoud van plug-and-play en een
betrouwbare draadloze verbinding die

USB

2xAAA

tot 10meter afstand werkt dankzij een
kleine gedeelde USB-ontvanger.
• Energievoorziening: 2xAAA batterij
voor toetsenbord en 1xAA batterij voor
de muis.
Qwerty-toetsenbord + muis

009021

• Het draadloze bereik kan variëren,
afhankelijk van omgevings- en compu• Logitech Wireless Combo MK270.
teromstandigheden.
• De betrouwbare draadloze combinatie
Qwerty-toetsenbord + muis
009011
met de kleine Logitech Nano 2.4GHz
Azerty-toetsenbord + muis
009016
ontvanger.

R-Go Tools nummeriek
toetsenbord Break
• Door te werken met een los numeriek
toetsenbord kun je zelf kiezen of je
deze met de linker- of rechterhand
bedient.
• Door het numeriek te bedienen met de
hand die niet muist, kunnen beide handen binnen schouderbreedte blijven.
• Ideaal in combinatie met het R-Go
Zwart
Compact en R-Go Split toetsenbord.

1397964

2xAA

USB

Logitech draadloos
toetsenbord + muis MK270
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USB

Logitech draadloos
toetsenbord + muis MK330
• Met 11 sneltoetsen en 12 F-toetsen
kunt u genieten van rechtstreekse
toegang tot uw favoriete handelingen.
• De vlakke, fluisterstille toetsen maken
het typen snel en gemakkelijk.
• Stroomvoorziening 2xAAA batterijen

R-Go Tools toetsenbord Cover
US
per onderdeel.
Qwerty-toetsenbord + muis
draadloos
Azerty-toetsenbord + muis
draadloos

009240
009241

en zacht. De hoes past als een huid
om elke toets heen, wat ervoor zorgt
dat het typecomfort intact blijft Hygienisch: eenvoudig uit te kloppen, af te
spoelen, in de vaatwasser schoon te
maken of te desinfecteren Waterdicht
en stofdicht, beschermt uw toetsenbord tegen morsen van vloeistoﬀen en
kruimels

• Hygiëne hoes voor het R-Go Tools
Compact Break Toetsenbord Qwerty
US model De hoes is gemaakt van ultradun, hoogwaardig siliconen Flexibel Transparant

1397961

• De hoes past als een huid om elke
toets heen, wat ervoor zorgt dat het
typecomfort intact blijft Hygiënisch:
eenvoudig uit te kloppen, af te
spoelen, in de vaatwasser schoon te
• Hygiëne hoes voor alle R-Go Tools
maken of te desinfecteren.
Compact Break toetsenborden behalve
• Waterdicht en stofdicht.
het Qwerty US model.
• Beschermt uw toetsenbord tegen
• De hoes is gemaakt van ultradun,
morsen van vloeistoﬀen en kruimels.
hoogwaardig siliconen Flexibel en
Transparant
1397963
zacht.

R-Go Tools toetsenbord Cover
Non-US

Product niet gevonden? Bel ons voor informatie!
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> MUIZEN

USB

USB

USB

USB

USB

USB

Ergonomische muis R-Go
Tools HE Medium

Ergonomische muis R-Go
Tools HE Groot

•
•

•
•

•
•

• Aanpasbare knoppen, u kunt de
knoppen van de HE Mouse aanpassen
aan uw persoonlijke wensen.
Deze verticale muis voorkomt RSI.
• De HE Mouse heeft de Benelux Oﬀice
De HE Mouse Verticale Muis heeft
Product Award gewonnen door zijn
een verticale grip die zorgt voor een
innovatieve ontwerp.
neutrale, ontspannen stand van hand
• Afmeting product 105x83x76mm.
en pols.
U beweegt vanuit de onderarm en niet • Kleur zwart-zilver.
vanuit uw pols en zo voorkomt u RSI. medium rechts met USB
484201
De muis ligt prettig in de hand, onder- aansluiting
medium rechts draadloos
484204
steunt uw pols en vingers.

•
•

Quantore optische muis

• Aanpasbare knoppen, u kunt de
knoppen van de HE Mouse aanpassen
aan uw persoonlijke wensen.
Deze verticale muis voorkomt RSI.
• De HE Mouse heeft de Benelux Oﬀice
De HE Mouse Verticale Muis heeft
Product Award gewonnen door zijn
een verticale grip die zorgt voor een
innovatieve ontwerp.
neutrale, ontspannen stand van hand
• Afmeting product 110x93x79mm.
en pols.
U beweegt vanuit de onderarm en niet • Kleur zwart-zilver.
vanuit uw pols en zo voorkomt u RSI. groot rechts draadloos
484210
1399688
De muis ligt prettig in de hand, onder- groot links draadloos
groot links bedraad
1399689
steunt uw pols en vingers.

• De Quantore optische muis legt
beweging optisch vast.
• Voor vloeiende, precieze prestaties.
• De geronde vorm past comfortabel in
uw linker- of rechterhand.
• Plug-and-play.
• Voor Windows XP, Vista, 7, 8, 10
en Mac OS X+.
• Werkt op 2xAAA batterijen
(niet meegeleverd).

Trust muis Voca

wwart bedraad
zwart draadloos

436164
436165

• Met een comfortabel design en
vier verschillende snelheidsmodi,
combineert de Trust Voca ComfortabeleMuis gebruiksgemak met aanpasbaarheid.
• Dankzij een simpele, plug-and-play
installatie, is de muis meteen te
Zwart bedraad
gebruiken.

1400587

USB
USB

LINKS

USB

Ergonomische muis R-Go
Tools HE Break Medium
• De R-Go HE Mouse Verticale Muis
Links heeft een verticale grip die zorgt
voor een neutrale, ontspannen stand
van hand en pols.
• U beweegt vanuit de onderarm en
niet vanuit uw pols en zo voorkomt u
RSI. De muis ligt prettig in de hand,
ondersteunt uw pols en vingers.
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LINKS

HP draadloze muis X200

Ergonomische muis R-Go
Tools HE Break Groot
• U kunt de knoppen van de HE Mouse
aanpassen aan uw persoonlijke
wensen.
• De HE Mouse heeft de Benelux Oﬀice
Product Award gewonnen door zijn
innovatieve ontwerp.
• Afmeting product 105x83x76mm.
• Kleur zwart-zilver.
medium links bedraad

1399686

• Deze verticale muis voorkomt RSI.
• De HE Mouse Verticale Muis heeft
een verticale grip die zorgt voor een
neutrale, ontspannen stand van hand
en pols.
• U beweegt vanuit de onderarm en niet
vanuit uw pols en zo voorkomt u RSI.
• De muis ligt prettig in de hand, ondersteunt uw pols en vingers.

• Aanpasbare knoppen, u kunt de
knoppen van de HE Mouse aanpassen
aan uw persoonlijke wensen.
• De HE Mouse heeft de Benelux Oﬀice
Product Award gewonnen door zijn
innovatieve ontwerp.
• Afmeting product 105x83x76mm.
• Kleur zwart-zilver.
groot links bedraad

1399687

• Deze voordelige draadloze muis heeft
meer te bieden dan alleen zijn lage
prijs.
• Hij helpt je om creatief te zijn zonder
beperkende kabels.
• Onze draadloze muis met zijn ergonomische vormgeving ligt prettig in
de hand, zowel links als rechts, om
productiever te werken.
• Een draadloze muis was nog nooit zo
voordelig.

HP muis USB

Zwart X6W31AA

436502

•
•
•
•
•
•

USB Type-A.
Bewegingsresolutie: 1200 DPI.
Soort knoppen: Drukknoppen.
Aantal knoppen: 3.
Scroll type: Wiel.
Kleur Zwart

zwart 4QM14AA

Product niet gevonden? Bel ons voor informatie!
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USB

USB

USB

USB

• Draadloos is de norm.
• De Logitech B170 Wireless Mouse
biedt u de betrouwbaarheid van een
draad en het gemak van een draadloos
bereik van 10meter. Met geavanceerde
draadloze 2,4GHz-technologie van
Logitech.
• Deze betaalbare muis werkt 12 maanzwart
den lang op één enkele AA-batterij.

Logitech muis M100

009020

• Eenvoudige optische muis sluit je snel
en gemakkelijk op een USB-poort aan.
• Speciaal ontworpen om zowel de
linker- als de rechterhand in de watten
te leggen, zodat u comfortabel kunt
blijven werken, zelfs na uren gebruik.
zwart
• Optische tracking.

USB

Logitech draadloze muis
M185

Logitech muis B170

009226

• Logitech Wireless Mouse.
• Een eenvoudige, betrouwbare muis
met draadloze plug-and-play.
• Snelle gegevensoverdracht en vrijwel
geen vertragingen of storingen.
• De batterijlevensduur van 1 jaar
betekent ook minder gedoe.
• Werkt op 1xAA batterijen.

Logitech draadloze muis
M235

antraciet/zwart

009193

• De M235, de comfortabele, betrouwbare muis met een nauwkeurigere
navigatie en zachte rubberen grips.
• Geavanceerde, draadloze 2.4GHzverbinding.

• Proﬁteer van het gemak en de
vrijheid van draadloos met de
betrouwbaarheid van een draad: snelle
gegevensoverdracht en vrijwel geen
vertragingen of storingen.
• Batterijlevensduur van 1 jaar.
• Werkt op 1xAA batterij.
zwart/grijs

009001

USB
USB
USB
USB

Logitech muis M500S
• Muis van normaal formaat met een
gerond ontwerp, supersnel scrolwiel
en 7 aanpasbare knoppen.
• M500s tilt je werk naar een hoger
niveau met supersnel scrollen en
zeven conﬁgureerbare knoppen met
snelkoppelingen.
• Het perfect gevormde ontwerp van
volledig formaat verenigt comfort en
precisie voor een slimmere en snellere
werkervaring.
• Nu met aanpasbare dpi en Logitech
Zwart
OPTIONS-software.
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Logitech draadloze Trackball
M570

1397912

• De Logitech Wireless Trackball M570
biedt u een ander soort comfort.
• U krijgt nauwkeurige cursorbesturing
waar u de trackball maar wilt
gebruiken.
• Dankzij het geïntegreerde scrollwiel
en de gemakkelijk bereikbare knoppen
Vorige/Volgende zijn het surfen op een
laptop of het navigeren op uw pc een
fluitje van een cent.
antraciet
• Werkt op 1xAA batterij.

Logitech draadloze muis
M325

009013

• Logitech heeft weer een nieuwe muis
met de draadloze M325.
• De muis heeft een ergonomische vorm
en ook compacte afmetingen.
• Een kleine 2,4 GHz USB-antenne zorgt
voor de draadloze verbinding.
• Het scroll wheel registreert 72 verschillende posities, terwijl goedkopere
draadloze muizen slechts 24 posities
zwart/grijs
kunnen onderscheiden.

2xAA

Logitech draadloze muis
M705

009000

• Met de Logitech Marathon Mouse
M705 kunt u langer doorgaan.
• Hij gebruikt minder dan de helft van de
energie ten opzichte van vergelijkbare
draadloze muizen, zodat hij wel drie
jaar meegaat.
• Lasertracking zorgt voor soepele,
responsieve cursorbesturing.
zwart
• Werkt op 2xAA batterijen.

Product niet gevonden? Bel ons voor informatie!

009235
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> MUISMATTEN

USB

2xAAA

Kensington draadloze muis
Pro Fit Mid-Size
• Wij hebben een muis ontworpen die
niet alleen bij uw hand past, maar ook
bij uw gebruiksstijl.
• Het ergonomische ontwerp voor
rechtshandigen biedt urenlang
comfort en met keus uit vier kleuren
is het ook prettig voor de ogen.
• De draadloze muis is perfect voor
gebruik bij desktopcomputers en
mobiele apparaten en deze heeft een
nano-ontvanger die werkt bij 2,4 GHz,
waardoor storing in drukke kantooromgevingen wordt beperkt.
• De ontvanger is zo klein dat u deze in
uw computer kunt laten zitten.
• Bovendien werkt deze muis maximaal blauw
rood
12 maanden op 2 AAA-batterijen, die
grijs
zijn meegeleverd.

Quantore muismat
• 6mm dikke muismat voor draadloze
en draadgebonden muizen, optische
muizen en muizen met een bal.
• Voorzien van een antislip onderkant
voor meer stabiliteit.
• Formaat 230x190x6mm

418765
418766
418767

grijs
zwart
rood
blauw

484060
484061
484062
484063

Quantore muismat ultradun
• Ultradun proﬁel van 1mm.
• Zeer geschikt voor draadloze muizen.

• Verbeterd microstructuur oppervlak
zorgt voor een optimale werking van
optische en trackball muizen.
• Verbetert grip en bewegingen van de
muis bij hoge snelheden.
ultra dun

484729

> MUISMATTEN MET POLSSTEUN

USB

Kensington muis
Mouse in a Box
• Een optische muis voor een
aantrekkelijke prijs.
• Plug en Play, zodat u direct aan de
slag kunt op uw computer.
• Gevoelige en betrouwbare opt.
800dpi-sensor.

• Het scrollwiel is ideaal voor snel
bladeren door documenten.
• Comfortabele vorm is geschikt voor
links en rechts, optimaal voor iedereen.
• Pc- en Mac®-compatibel.
zwart

418763

Kensington draadloze muis
Pro Fit Full-Size

• Instelbare dpi-opties (800, 1200,
1600 dpi).
• Speciale duimnavigatie.
• Het klikbare scrolwiel is ideaal om
snel te bladeren.
• Betrouwbare Plug en Play-werking via
een USB-aansluiting - 2 AA-batterijen
benodigd (inbegrepen).
• Compatibel met pc en Mac®.

• Een ergonomisch fullsize,
rechtshandige ontwerp.
• Veilige draadloze 2,4 GHz-technologie.
Zwart
• Zeer nauwkeurige optische sensor.

1386562

Quantore muismat
met gel-polssteun
Quantore muismat met
gel-polssteun foam
• Geschikt voor optische en trackball
muizen.
• Speciaal oppervlak voor betere
tracking.
• Antislip onderzijde.

zwart

363321

• Ergonomisch design.
• Geschikt voor laser en trackball muis.
• Verbeterd microstructuur oppervlak
zorgt voor een optimale werking van
optische en trackball muizen.
• Verbetert grip en bewegingen van de
muis bij hoge snelheden.

• Antislip onderzijde.
grijs/zwart

484059

> POLSSTEUNEN VOOR TOETSENBORD

USB

USB

Kensington Trackball Orbit
Optisch
Kensington draadloze muis
Pro Fit Mobile

even goed voor zowel rechtshandige
als linkshandige gebruikers.
• Plug en Play-installatie zodat je snel
• Een compacte, mobiele muis met een
en eenvoudig aan de slag kan.
2,4 GHz draadloze verbinding.
• Compatibel met Windows® 10, 8.1, 8, 7,
• Met een optische1000 DPI lasersensor.
macOS® 10.9 of hoger.
• Het ontwerp met twee knoppen en
1386566
het scrollwiel is zeer intuïtief en werkt Zwart
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• De geavanceerde dubbele lasersensors en de grote bal leveren uitzonderlijk grote precisie.
• En dit alles met de bal die volledig
wordt bestuurd door uw vingers.
• Met de Kensington software kunt u
de vier aanpasbare knoppen instellen
voor veelgebruikte functies of sneltoetsen.

• Met een linker- en rechter-klikknop.
• Systeemvereisten: USB-poort.
Compatibel met Windows10,
Windows8, Windows7, WindowsXP,
Windows Vistaen Mac OSX.
• Pc- en Mac-compatibel.
Zilvergrijs-zwart

418769

Quantore gel-polssteun
voor muis
• Ondersteunt uw pols en zorgt voor
comfort en een juiste ergonomische
houding.

• Voorgevormde kussentjes met
speciale gel.
• Ontspannend en minder drukgevoelig.
• Antislip onderzijde.
zwart

363323

Quantore gel-polssteun
voor toetsenbord
• Ondersteunt uw pols en zorgt voor
comfort en een juiste ergonomische
houding.

• Voorgevormde kussentjes met
speciale gel.
• Ontspannend en minder drukgevoelig.
• Antislip onderzijde.
antraciet

Product niet gevonden? Bel ons voor informatie!

363322
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Leitz muismat met polssteun
WOW
• De polssteun helpt de pols zo recht
mogelijk te houden.
• Verander de hoogte van de polssteun
voor optimale ondersteuning, kies
uit twee hoogte instellingen door de
polssteun om te draaien.
• Hoogwaardig muismatoppervlak biedt
de beste trackingcontrole in zijn klasse
voor zowel optische als lasermuizen.
• De polssteun heeft een premium,
ultrazachte buitenkant, gevuld met
een schuimvulling voor kwaliteit en
extra comfort.
• Niet-giftige materialen.
• Perfect ontworpen in de unieke WOW
duokleuren.
Roze
Zwart
• Functionaliteit en verﬁjnde elegantie
Blauw
worden gecombineerd.

1387522
1387523
1387530

Fellowes muismat Microban
• Muismat met ingebouwde Microban
bescherming gaat de groei van
schadelijke bacteriën tegen voor een
verlengde levensduur van het product.
• Geschikt voor optische en
lasermuizen.
zwart
• Antislip rubberen achterkant.
Blauw
• Formaat 200x230x6mm.

Leitz polssteun WOW
• De Leitz WOW Ergo Polssteun voor
een toetsenbord is de perfecte polsondersteuning voor een ergonomisch
werkstation.
• Verander de hoogte van de polssteun
voor optimale ondersteuning, kies
uit twee hoogte instellingen door de
polssteun om te draaien.
• Polssteun over de volledige lengte van
het toetsenbord, biedt extra ondersteuning voor de duim en de WASD
toetsen.
• De polssteun heeft een premium,
ultrazachte buitenkant, gevuld met
een schuimvulling voor kwaliteit en
extra comfort.
• Niet-giftige materialen.
• Perfect ontworpen in de unieke WOW Roze
Blauw
duokleuren.
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426292
1388443

• Antislip onderkant in rubber.
• Duurzaam polyester oppervlak
zorgt voor betere muisprestaties.
• Gemaakt van 50% gereceycled
materiaal.
• Formaat 203x241x6mm.

zwart
rood
blauw
grijs

58024
58022
58021
58023

436221
436222
436223
436224

1387527
1387528
1387531

Sigel muismat Smartstyle
• Cognac muismat Smartstyle.
• Trendy vormgeving met afgeronde
hoeken.
• De muismat is van hoogwaardig
imitatieleer gemaakt, de antislip
schuimstof onderkant garandeert
dat het altijd stevig blijft liggen.
• Voor alle gangbare muistypen
geschikt.
• Het formaat van de muismat bedraagt
27x20x0,6cm.

Fellowes muismat dun

Fellowes polssteun Crystals
met gel

436410

• Stijlvolle, transparante gel voegt
kleur toe aan je werkplek.
• Resistent tegen vlekken gemakkelijk
te reinigen met een vochtige doek.
• Ondersteunt uw pols en zorgt voor
comfort en een juiste ergonomische
houding.
• Superieure optische muisgeleiding
en responsiviteit.

muismat met polssteun
zwart 91121
muismat met polssteun
paars 91441
toetsenbordpolssteun
zwart 91122
toetsenbordpolssteun
paars 91437

436303
436304
436305
436306

Product niet gevonden? Bel ons voor informatie!
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> WEBCAMS
USB A

Hama webcam C-600 Pro
USB A

Hama webcam C-400
• Geïntegreerde microfoon maakt
voice-over-IP mogelijk, bijv. Skype,
Teams, Zoom, YouTube.
• Afsluitbare lens, beschermt tegen
spioneren door hackers.
• Stabiele plaatsing op de opnamelocatie dankzij 1/4”schroefdraad, kan
op alle gangbare statieven worden
gemonteerd.
• Foto’s en video’s op de notebook/pc
maken en ideaal om te streamen of
te chatten met verschillende instant
messaging-toepassingen.
• Plug &amp; play: installatie zonder
stuurprogramma dankzij UVC.

Zwart

1397906

• Geïntegreerde microfoon maakt
voice-over-IP mogelijk, bijv. Skype,
Teams, Zoom, YouTube.
• Afsluitbare lens.
• Ondersteunt Full-HD-breedbandresolutie 1080p (1920 x 1080) voor
opnames in hoogste beeld- en g
eluidskwaliteit.
• Autofocus garandeert een scherp
beeld, zelfs bij beweging.
• De belichtingsaanpassing past het
beeld aan de lichtomstandigheden
aan.
• Stereo-microfoon zorgt voor duidelijk
verstaanbare spraakoverdracht.
• Standaard/klem voor bevestiging op
TFT- en notebookschermen.
• Plug &amp; play: installatie zonder
stuurprogramma dankzij UVC.

Zwart

1397907

Zwart

1388190

Sandberg webcam Saver
Sandberg webcam Flex

• Sandberg USB Webcam Saver is
perfect voor online vergaderingen.
• Het werkt direct zonder installatie
van stuurprogramma’s.
• De camera zit op een klem, zodat de
camera eenvoudig op een laptopscherm en dergelijke kan worden
bevestigd.
• Tot slot beschikt de camera ook over
een microfoon.

• Sandberg USB Webcam Flex 1080P
HD biedt u een scherp en helder beeld
dankzij de full HD 1080p-resolutie.
• Het werkt direct zonder installatie van
stuurprogramma’s.
• Tot slot beschikt de camera ook over
een microfoon.
Zwart

1388189

USB

Opgeruimd staat netjes

USB A

Logitech webcam C270
Trust webcam Spotlight Pro
Zwart
• Sensor resolutie: 640x480.
• Geschikt voor Skype, Zoom en Teams.
• Geintegreerde dimbare LED verlichting
voor opname in omstandigheden met
weinig licht.
• Ingebouwde microfoon voor helder
geluisdkwaliteit.
• Slimme standaard, werkt op laptops
Zwart
en vlakke oppervlaktes.
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1396916

• U kunt genieten van vloeiende HD
720p-videogesprekken met de meeste
bekende IM’s en Logitech Vid HD.
• De gratis, snelle en gemakkelijke
manier om uw familie en vrienden
face-to-face te zien.
• U kunt met één klik 3MP-foto’s
(softwarematig) nemen.
• En uw webcam heeft ingebouwde
software die zich aanpast bij weinig
licht en achtergrondruis, zodat u
zich kunt concentreren op wat echt
antraciet
belangrijk is.

Het Quantore merk heeft verschillende artikelen voor het verantwoord reinigen van
jouw werkplek, op kantoor en thuis. Met de Quantore reinigingsartikelen maak je je
werkplek in een handomdraai weer schoon. Dat werkt een stuk prettiger!

009006

Quantore reinigingsartikelen zijn verkrijgbaar bij jouw kantoorvakhandel

Telefoons en toebehoren
>

Computer toebehoren

HEADSETS

Plantronics headset Voyager
5200 UC
• De Plantronics Voyager 5200 UC is
hetzelfde als de Plantronics Voyager
5200, maar heeft een oplaadetui en
een Bluetooth dongle erbij.
• Met de Voyager 5200 UC headset voer
je overal glasheldere telefoongesprekken, of je nu in een drukke straat loopt
of op een rumoerig kantoor zit.
• Door de noise cancelling op de
microfoon worden storende
omgevingsgeluiden, zoals verkeer,
gedempt.
• De WindSmart technologie zorgt
ervoor dat je stem altijd duidelijk
hoorbaar is, ook als het waait.

• Met 1 druk op de knop activeer je Siri,
Google Now of Cortana en bedien je
de headset met je stem.
• De Voyager 5200 UC headset gaat tot
7 uur mee op 1 acculading.
• Als het oplaadetui volledig is opgeladen, kun je de headset hierin nog 2
keer volledig opladen.
• Zo gaat de accu 14 uur mee.
• Met de meegeleverde Bluetooth dongle
kun je de headset niet alleen met je
smartphone, maar ook met je laptop,
desktop of tablet verbinden.
Met oplaadcase

1389295

> HEADSETS & SPEAKERS

• Dankzij de ruisonderdrukkende
microfoon hoeft u geen strijd te
Logitech headset H340
leveren met de achtergrondruis om u
verstaanbaar te maken.
• De Logitech USB-Headset H330 biedt
• Dankzij stereogeluid is uw headset
helder, digitaal geluid voor internetook geschikt voor muziek en ﬁlms.
gesprekken op uw Mac of pc met de
zwart
009009
eenvoud van plug-and-play.

Trust headset Primo
• Licht en verstelbaar ontwerp.
• Verstelbare, gevoelige microfoon voor
heldere spraak.
• De 1,8 m lange kabel met inline
volumeregeling zorgt voor veel bewegingsvrijheid tijdens de gesprekken.

• Geschikt voor alle (video)chattoepassingen, waaronder Teams, Skype en
Zoom.
• Voor gebruik met laptops met een gecombineerde 3,5 mm-audioaansluiting.
• Bevat een Y-adapter voor gebruik met
pc’s.
Zwart

1400586

USB A
USB A

Hama hoofdtelefoon HSUSB300 over-ear zwart
• Gepolsterde oorschelpen en hoofdbeugel voor perfecte pasvorm.
• Microfoonarm voor verticale
positionering.

• Mute-knop zorgt voor een onmiddellijke
volume-uitschakeling.
• Kabel-afstandsbediening voor een
makkelijke volumeregeling.
Zwart

1397910

Hama hoofdtelefoon HSUSB400 over-ear zwart

• Mute-knop zorgt voor een onmiddellijke
volume-uitschakeling.
• Kabel-afstandsbediening voor een
• Gepolsterde oorschelpen en hoofdbeumakkelijke volumeregeling.
gel voor perfecte pasvorm.
Zwart
1397909
• Flexibele microfoonarm.

STEREO

Sony hoofdtelefoon ZX110
• De lichte dynamische neodymium
driverunits van 30mm geven de
hoofdtelefoon zelfs bij de meest
complexe nummers een pittige, ritmische respons.
• In combinatie met een zeer gevoelig
diafragma kunt u het volume van de
hoofdtelefoon harder zetten (zonder
dat hier een versterker voor nodig
is) en blijft het geluid over het hele
spectrum prachtig helder.
• Het brede frequentiebereik van 12 Hz
tot 22 kHz zorgt voor een diepe bas,
rijke middentonen en heldere hoge
tonen.
• U hoort de details in elk nummer en
geniet nog meer van al uw muziek.
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Mediarange headset HP-116
H520
USB A

•
•
•
•
•

Logitech headset H390

Frequentie 12-22.000hz.
Gevoeligheid 98db.
Impendantie 24ohm.
Kabellengte 120cm.
Gewicht 120gram.

zwart

418759

• De Logitech USB-Headset H390 voor
pc’s heeft een elegante, gewatteerde
hoofdband en oorkussentjes zodat u
tijdens lange chatsessies geen last
krijgt van uw oren.

• De hoogwaardige speakers van de
headset leveren rijke, digitale audio
en de verstelbare, ruisonderdrukkende microfoon zorgt voor heldere
communicatie.
• Handige volume- en muteknoppen op
de draad hebben een led-indicator.
antraciet

009010

• De ruisﬁltermicrofoon zorgt er
bovendien voor dat storende
• MediaRange PC Bluetooth headsets
omgevingsgeluiden worden geﬁlterd.
zijn ideaal voor conferentiegesprekken,
• U hoeft de headset alleen maar via
videoconferenties of voor spraakhereen Bluetooth-verbinding aan te
kenning.
sluiten op een pc, laptop of mobiel
• Dankzij de Bluetooth-verbinding kunt
apparaat.
u zich vrij bewegen in de ruimte zon• De bediening van de headset heeft
der dat er een kabel in de weg hangt.
vier functies: Volume omhoog, Volume
• De flexibele microfoonarm en de
omlaag, Vorige nummer, Volgende
gevoerde, vrij draaibare oorschelp zornummer.
gen voor een comfortabele pasvorm
Zwart
1399147
en een hoog draagcomfort.

Mediarange headset HP-115
H300D
• De flexibele microfoonarm en de
• De headset heeft een geïntegreerde
gevoerde, vrij draaibare oorschelpen
geluidskaart, u hoeft de headset alleen
zorgen voor een comfortabele pasvia de USB-poort aan te sluiten op
vorm en een hoog draagcomfort.
een pc of laptop om hem te kunnen
• De MediaRange headsets bieden u
gebruiken.
heldere communicatie tijdens uw
• De bediening van de headset heeft
conferenties.
drie functies: Volume omhoog, Volume
• Het ruisﬁlter op de microfoon zorgt er
omlaag, Mute.*
bovendien voor dat storende omgeZwart
1399146
vingsgeluiden worden geﬁlterd.

Product niet gevonden? Bel ons voor informatie!
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> ADAPTERS

Kensington fingerprint key
Verimark

USB-C

Hama adapter universeel
notebook 15-24V
• Netaanslutiing van 110–240 V.
• Geschikt voor wereldwijd gebruik
in combinatie met landspeciﬁeke
adapter.

• 8 extra adapters voor de verschillende
modellen van gemeenschappelijke
fabrikanten.
• Output voltage: 15-24V.
• Overspanning/onderspanning
bescherming, schakelt uit in geval
van een kortsluiting of oververhitting,
overstroom-proof.
70W zwart

413661

> BEVEILIGINGSOPLOSSINGEN

aan beide zijden te gebruiken
USB-C-stekker.
• Netaanslutiing van 100 –240 V,
Hama adapter universeel
geschikt voor wereldwijd gebruikt
USB-C notebook
in combinatie met landspeciﬁeke
adapter.
• Geoptimaliseerd laadproces ontziet de
• Kabelbinders met klittenband ter
accu en verlengt daarmee de technivoorkoming van kabelwirwar.
sche levensduur.
5-24V
45W
1389276
• Comfortabel en snel verbinden dankzij

cloudwereld.
• Kensington trekt deze expertise nu
• De universele integratie zorgt
door naar gegevensbeveiliging met
voor een schaalbare toegang tot
de introductie van de VeriMark™ FinWindows-computers en -platforms,
gerprint Key: de eerste vingerafdrukswaaronder biometrisch inloggen bij
leutel ter wereld, met ondersteuning
Windows Hello™ - FIDO U2Fvoor Windows Hello™ en Fast Identity
gecertiﬁceerd voor een probleemloze
Online (FIDO) via universele tweefacinteroperabiliteit, en voldoet aan de
tor-authenticatie (U2F).
tweefactor-eisen aan beveiligings• De VeriMark-vingerafdruksleutel is ontsleutels die worden gebruikt om in te
worpen als een simpele, snelle en eenloggen bij clouddiensten.
voudige manier om u aan te melden bij
• Compatibiliteit met Password Manager
Windows, en om u moeiteloos te laten
ondersteunt populaire tools om op
werken met tweefactor -authenticatie.
basis van een vingerafdruk online
• Hij biedt bovendien bescherming tegen
gebruikersnamen en wachtwoorden
ongeoorloofde toegang tot apparaten,
te authenticeren.
en staat garant voor een ongekenzwart
1386564
de cyberveiligheid in de moderne

> HUBS

USB

USB

Hama USB-A hub 4-poorten
USB-C

Hama notebookslot met
cijferslot
• Borgkabel van robuust carbonstaal,
voorzien van beschermende mantel
van kunststof.

• Kabelbinders met klittenband ter
voorkoming van kabelwirwar.
USB beveiliging met cijferslot 4 1 3 6 5 1

USB-C

USB A
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Kensington USB 2.0 hub
4-poorten

418644
450307
413659

• Breid uw connectiviteit uit. Maak van
1 USB-poort in een handomdraai vier
USB-poorten.
• USB Plug &amp; Play.
• Compact en lichtgewicht, ideaal voor
onderweg.

Trust hub Halyx USB-C
USB-A 3.2 4-poorten

USB 2.0 4-poorts

450308

• Stijlvolle USB-hub van aluminium voegt
4 extra USB-A-poorten met een snelheid van 5 Gbps toe aan uw computer
Zwart
met USB-C-poort.

1400588

USB A

Hama USB-C USB-A hub
4-poorten

Hama USB-C hub multiport
• Gebruik deze Hama USB 3.1 Type-Chub voor het aansluiten van een
pc/laptop/MacBook/tablet met USB-C
op headset/luidspreker via 3,5-mmjack (audio) en gelijktijdig aansluiten
van max. 3 andere USB-apparaten.
• Super-speed gegevensoverdrachtsnelheid tot 5 Gbps.
• Elegant en robuust aluminium oppervlak.
• Grote afstand tussen de aansluitingen
voor het probleemloos aansluiten van
brede USB-stekkers/-dongles.

• High-speed gegevensoverdrachtsnelheid tot 480 Mbps.
• Topside Socket zorgt voor het
makkelijk en snel aansluiten van de
USB-apparatuur aan de bovenzijde.
• Grote afstand tussen de aansluitingen
voor het probleemloos aansluiten van
brede USB-stekkers/-dongles.
wit
• USB 2.0 (ook compatibel met eerdere zwart
2.0 USB-A USB-A 4x
versies).

3.1 USB-C USB-A +
USB-C + 3,5mm-audio
3.1 USB-C USB-A 2x +
USB-C + HDMI
3.1 USB-C USB-A 2x +
USB-C + LAN
3.1 USB-C USB-A 2x +
USB-C + kaartlezer
3.1 USB-C USB-A 2x +
USB-C 2x

413657
413653
413654
413655
413656

• Grote afstand tussen de aansluitingen
voor het probleemloos aansluiten van
brede USB-stekkers/-dongles.
• Voor aansluiting van maximaal 4
USB-apparaten (bijvoorbeeld muis,
toetsenbord, printer, USB-geheugenstick) op een USB-aansluiting.
• Extra USB-C-adapter voor apparaten
met USB-C-interface (bijv. voor MacBook 12”).
• Bus-powered, d.w.z. voeding via
USB-aansluiting op het apparaat.

• Geïntegreerde USB-kabel voor verbinding met pc/notebook/tablet.
• Geschikt en getest voor USB 3.1 Gen.
1, werkt echter ook met USB 3.0- en
USB 2.0-apparaten.
• USB 3.1 is tot 10x sneller dan USB 2.0.
• SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen. 1).
3.1 USB-C USB-A 4x

413658

Kensington MicroSaver
Locking kit

• Een lange met koolstof versterkte
stalen kabel, ankerplaat en een Kensington-slot met sleutel.
• De Kensington vergrendelkit voor
• Kensington beveiligingsaansluiting
desktop en randapparaten bevat alles
met aan industrienormen voldoend
wat u nodig hebt voor het vergrendeslot waarop een beveiligde apparaten
len van een desktopcomputer, twee
kunnen worden vastgezet.
randapparaten en een toetsenbord en
Microsaver 64424
484705
een muis met een snoer.

Fellowes privacy filters voor
laptop
• Verdonkert het beeld op het scherm
wanneer deze wordt bekeken vanuit
een hoek van 30°.
• Gegevens op het scherm zijn goed
zichtbaar vanaf vooraanzicht.

• Beschermt uw beeldscherm tegen
vingerafdrukken of krassen.
• Vermindert schittering wat spanning
op de ogen voorkomt.
• Eenvoudig te bevestigen en te verwijderen met de nieuw ontwikkelde
plakstrips.
breedbeeld 16:9

Product niet gevonden? Bel ons voor informatie!

1388461
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> VIDEOKABELS

HDMI

Hama HDMI High Speed kabel
• HDMI-kabel voor perfecte, Ultra-HDbioscoop-kwaliteit met hoge resolutie
4096x2160pixels (4K).
• 3D-overdracht door uitgebreide
bandbreedte.
• Geïntegreerd kanaal voor de overdracht van netwerkgegevens tot
100 Mbit/s.

USB-C

• VGA en HDMI™: voor gelijktijdig gebruik
van twee monitoren met identieke
inhoud.
• Stabiele houder voor tablets en
smartphones voor comfortabel wer• Voor de aansluiting van pc/laptop/Macken, onderweg en aan het bureau.
Book/tablet met USB-C op een VGA- en
• Compatibel met Thunderbolt 3
HDMI™-monitor/tv of beamer en voor
(bliksemsymbool).
een internet/netwerk over LAN (RJ-45)
• SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen. 1).
en voor het gelijktijdig aansluiten van
Grijs
405028
tot 3 andere USB-apparaten.

Hama Dockingstation USB-C
7-in-1

435991
436156

300cm
180cm

HDMI

HDMI

Hama HDMI Gold High Speed
kabel
• HDMI™-kabel voor perfecte, Ultra-HDbioscoop-kwaliteit met hoge resolutie
4096x2160 pixels (4K).
• Vergulde stekker met lage overgangsweerstanden voor een betrouwbare
signaaloverdracht.
• Geïntegreerd kanaal voor de overdracht van netwerkgegevens tot
100 Mbit/s.

USB-C

VGA

Hama USB-C VGA
kabeladapter
• Full-HD-kwaliteit met hoge resolutie
tot 1920 x 1080 pixels.

• Vergulde stekker met lage overgangsweerstanden voor een betrouwbare
signaaloverdracht.
• Dubbel afgeschermd voor het
verminderen van elektromagnetische
storingen.
• Binnengeleider van koper voor
optimale overdrachtseigenschappen.
USB-C VGA full-HD

413640

Hama HDMI Ultra HD kabel

500cm

435990

• DisplayPort-adapter voor perfecte
Ultra-HD-kwaliteit met hoge resolutie
3840x2160pixels.
• Vergulde stekker met lage overgangsweerstanden voor een betrouwbare
signaaloverdracht.
• Binnengeleider van koper voor optima180cm
le overdrachtseigenschappen.

436109
HDMI

VGA

DVI

HDMI

Hama USB-C HDMI
kabeladapter

HDMI

Hama HDMI-VGA adapter
Hama HDMI-DVI/D kabel
• Voor full-HD-kwaliteit met hoge
resolutie 1920x1080 pixels.
• Vergulde stekker met lage overgangsweerstanden voor een betrouwbare
signaaloverdracht.
• Zuiver digitale, ongecomprimeerde,
verliesvrije overdracht.

200cm

435983

VGA
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• USB-C-adapter voor perfecte UltraHD-kwaliteit met hoge resolutie 3840
x 2160 pixels.

zwart

180cm

436001

• DisplayPort-kabel voor perfecte,
Ultra-HD-bioscoop-kwaliteit met hoge
resolutie 4096x2160 (4k) pixels.
• Vergulde stekker met lage overgangsweerstanden voor een betrouwbare
signaaloverdracht.
• 3D-overdracht door uitgebreide
bandbreedte.
• Binnengeleider van koper voor
optimale overdrachtseigenschappen.

VGA

Hama Displayport-VGA
kabeladapter

Displayport 1,8m
Zwart

USB-C HDMI Ultra HD

413641

Hama Displayport-HDMI
kabeladapter
• DisplayPort-adapter voor perfecte
Ultra-HD-kwaliteit met hoge resolutie
3840 x 2160 pixels.
• Vergulde stekker met lage overgangsweerstanden voor een betrouwbare
signaaloverdracht.

Displayport naar HDMI V2

413649

418637

Hama Displayport kabel

Hama VGA kabel
• 15-polige HDD-stekker - 15-polige
HDD-stekker.
• Extra afscherming voor een goede
vermindering van elektromagnetische
storingen.
• Aanbevolen voor monitordiagonaal
tot max. 43 cm (17”).

• Voor full-HD-kwaliteit met hoge
resolutie 1920x1080 pixels.
• Vergulde stekker met lage overgangsweerstanden voor een betrouwbare
signaaloverdracht.
• Binnengeleider van koper voor
optimale overdrachtseigenschappen.
• De adapter is ook voorzien van een
3,5mm jack-uitgang.

• Vergulde stekker met lage overgangsweerstanden voor een betrouwbare
signaaloverdracht.
• Dubbel afgeschermd voor het
verminderen van elektromagnetische
storingen.
• Binnengeleider van koper voor
optimale overdrachtseigenschappen.

• Dubbel afgeschermd voor het
verminderen van elektromagnetische
storingen.
• Ferrietkern voor het verminderen
van storingen en voor een perfecte
signaaloverdracht.
• Stekker met vergrendeling voor een
betrouwbare bevestiging.
• Binnengeleider van koper voor
optimale overdrachtseigenschappen.

413638
436038

• Full-HD-kwaliteit met hoge resolutie
tot 1920 x 1080 pixels.
• Vergulde stekker met lage overgangsweerstanden voor een betrouwbare
signaaloverdracht.

• Dubbel afgeschermd voor het
verminderen van elektromagnetische
storingen.
• Ferrietkern voor het verminderen
van storingen en voor een perfecte
signaaloverdracht.
• Stekker met vergrendeling voor een
betrouwbare bevestiging.
• Binnengeleider van koper voor
optimale overdrachtseigenschappen.
Displayport naar VGA

413650

• De adapter ondersteunt Full
HD-resolutie voor kristalhelder beeld
en biedt Plug &amp; Play-installatie
zodat u snel aan de slag kunt.
Kensington Mini displayport• Mini DisplayPort-naar-VGA-verbinding.
VGA kabeladapter
• Ondersteunt een resolutie van
1920 x 1200 - Plug en Play-installatie.
• Steek deze in de Mini DisplayPort van
• Compatibel met Windows® 10, 8.1, 8
uw laptop en sluit hem vervolgens aan
&amp; 7, macOS® 10.9 of later.
op de VGA-poort van een monitor of
Zwart
1386563
projector.

Product niet gevonden? Bel ons voor informatie!
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> NETWERKKABELS

HDMI

Kensington Dockingstation
SD3600

• Met een universeel dock van
Kensington kunt u uw dubbele
HD-monitors, muis, toetsenbord en
alle andere randapparatuur met één
USB-kabel aansluiten of loskoppelen.
• Aantal ondersteunde monitors: 2.
• Videopoorten: 1xHDMI v1.3 en 1xDVI-I
(VGA ondersteund met meegeleverde
DVI-naar-VGA-adapter).

• Behoud het gemak van connectiviteit met één kabel voor uw gehele
bureaubladinstallatie met het SD3600
zwart
Universele dockingstation.

418773

• CAT 5e netwerkkabel.
• UTP (= Unshielded Twisted Pair).
• Gigabit gegevensoverdrachtsnelheid
tot 1000Mbps.
• Binnengeleider van koper voor
optimale overdrachtseigenschappen.
• Modulaire stekker 8p8c (RJ45) –
Modulaire stekker 8p8c (RJ45).

USB A

USB

Hama CAT5e UTP kabel
150cm
300cm
500cm
1000cm
300cm 25 stuks
doos à 25 stuks
500cm 25 stuks
doos à 25 stuks
2000cm 10 stuks
doos à 10 stuks

436168
436013
436014
436169
436090
436091
436095

Hama USB 2.0 A-A kabel

voor een directe verbinding tussen
2 pc’s/notebooks gebruiken!.
• Geschikt en getest voor USB 2.0,
compatibel met USB 1.1 en lagere
versies.

• A-stekker – A-stekker.
• Extra afscherming voor een goede
vermindering van elektromagnetische
storingen.
• Attentie, niet als USB verbindingskabel 180cm

USB A

435987

Hama USB 2.0 A-A
Extension kabel
• A-stekker – A-contrastekker.
• Extra afscherming voor een beter
bescherming tegen elektromagnetische storingen.

USB A

doos à 4 3 6 0 8 3

• Modulaire 8p8c (RJ45) koppeling.
• Verlengadapter voor CAT5netwerkkabels.
• Afgeschermde uitvoering.

USB-B

Hama USB 2.0 A-B kabel

Hama CAT5 adapter

CAT5e 2x RJ45 socket

436006

180cm
300cm

436163
436166

USB-B

Hama CAT5e STP kabel grijs
• CAT5e netwerkkabel.
• STP (= Shielded Twisted Pair).
• Om een PC/notebook met het internet/
een netwerk te verbinden (bv. via een
stopcontact/hub/schakelaar of router).
150cm 25 stuks
• Kwaliteit: Standaard.
25 stuks
• Aansluiting 8p8c Modular Plug.

• Ook compatibel met USB 1.1.
• Max. Dataoverdrachtsnelheid 480
MBit/s.

• Type A-stekker – B-stekker.
• Extra afscherming voor een beter
bescherming tegen elektromagnetische storingen.
• Ook compatibel met USB 1.1.

180cm
180cm 25 stuks
25 stuks
300cm 10 stuks
10 stuks

418664
doos à 4 3 6 0 8 6
doos à 4 3 6 0 8 7

Hama USB 2.0 A-B kabel
double shielded
• High-speed gegevensoverdrachtsnelheid tot 480Mbps.

• Vergulde stekker met lage overgangsweerstanden voor een betrouwbare
signaaloverdracht.
• A-stekker – B-stekker.
• Verbindt pc/notebook met alle
USB-eindapparatuur.
• Ook compatibel met USB 1.1.
300cm

436158

> DATAKABELS

MICRO-B

USB A

Integral USB 3.1 A-C adapter

USB-C

Hama adapter USB A-USB C
• Super-speed gegevensoverdrachtsnelheid tot 5 Gbps.
• Extra afscherming voor een goede
vermindering van elektromagnetische
storingen.
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3.1 USB-A USB-C

413646

• De USB Type-A naar USB Type-C
Converter heeft een USB-C-connector
die elke USB-stick op ware grootte
converteert naar een USB Type-Cdrive, zodat u kunt genieten van meer
inhoud op uw draagbare apparaat en
bespaar tijd bij het overbrengen van
bestanden tussen telefoon, tablet
en pc.

USB A

Hama USB 2.0 A-C adapter

3.1 USB-A naar USB-C

435908

• High-speed gegevensoverdrachtsnelheid tot 480 Mbps.
• Vergulde stekker met lage overgangsweerstanden voor een betrouwbare
signaaloverdracht.
• Extra afscherming voor een goede
vermindering van elektromagnetische
storingen.

Hama USB 3.0
A-micro B kabel

2.0 USB micro USB-C

413642

• Extra afscherming voor een goede
vermindering van elektromagnetische
storingen.
• Binnengeleider van koper voor optima3.0 USB-A USB-B micro 0,75m 4 1 3 6 4 8
le overdrachtseigenschappen.

Product niet gevonden? Bel ons voor informatie!
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Reiniging

> KABELMANAGEMENT

> REINIGING VOOR BEELDSCHERMEN

CleverPack Klittenband

• Hersluitbaar, snelle montage, zeer dun
en flexibel, hoge kwaliteit met sterke
• Kabelbinders gemaakt van klittenband
hechting en blijft gesloten, laat niet uit
dat dubbelzijdig werkt.
zichzelf los.
• Haak en lus is als één geheel gepro• Breedte 16mm, lengte 10m.
duceerd, waardoor er rug aan rug
10m
802048
gekleefd kan worden.

• Hersluitbaar, snelle montage, zeer dun
en flexibel, hoge kwaliteit met sterke
hechting en blijft gesloten, laat niet uit
• Kabelbinders gemaakt van klittenband
zichzelf los.
dat dubbelzijdig werkt.
• Breedte 13mm, lengte 10m.
• Haak en lus is als één geheel gepro*Zwart.
duceerd, waardoor er rug aan rug
13mm x 10m zwart
820494
gekleefd kan worden.

Budget klittenband

Quantore flatscreen
reinigingsdoekjes

Hama kabelkanaal halfrond
• Voor het veilig plaatsen en ter
bescherming tegen beschadigingen
van kabels en leidingen.
• universeel als wand-, sokkel- of
vloerkanaal te gebruiken.
• Het kanaal biedt voldoende ruimte
voor alle soorten beeld-, gegevens-,
audio- of stroomkabels.
• Voor max. 5 kabels bijv. 1x power,
1x antenne, 2x HDMI™, 1x netwerk.
• Het kabelkanaal met de geëloxeerde aluminiumafdekking zorgt voor
“onzichtbare” plaatsing van kabels en
is zelfs een vormgevingselement bijv.
kabelplaatsing naar aan de muur gemonteerde flatscreen-tv’s of beamers
aan het plafond.

• Reinigingsdoekjes voor lcd- en
tft-beeldschermen, laptops, pdaschermen en andere apparatuur.
• Montage aan ondergrond met max. 4
houderclips, het alu-bovendeel wordt
eenvoudig vastgeklikt.
• Met metaalzaag naar wens in te
korten.
• In de doos: 1 alu-kabelkanaal, 4 houderclips, montagemateriaal.
Halfrond 110/3,3/1,8 cm
aluminium zilver
Halfrond 110/3,3/1,8 cm
aluminium wit
Halfrond 110/3,3/1,8 cm
aluminium zwart

• Antistatisch.
• Laat geen strepen na, reinigt zacht
en grondig.
dispenser à 100
reinigingsdoekjes

701561

> REINIGING VOOR BEHUIZING

Quantore reinigingsspray
scherm/toetsenbord
•
•
•
•

Reinigt beeldscherm en toetsenbord.
Streepvrij.
Anitstatisch.
Alcoholvrij.

• Voor alle soorten beeldschermen en
toetsenborden, inclusief Smart TV’s,
TFT en LCD.
• Gebruik de spray op een zachte,
pluisvrije doek en veeg hiermee
schoon.
reinigingsspray scherm/
392687
toetsenbord quantore 250ml

> REINIGING MET LUCHTDRUK

413681
413682
413683

3M zelfklevende
kabelgeleiders

Hama kabelkanaal hoekig
• Voor het veilig plaatsen en ter
bescherming tegen beschadigingen
van kabels en leidingen.
• universeel als wand-, sokkel- of
vloerkanaal te gebruiken.
• Voor max. 5 kabels.
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Hoekig 110/3,3/1,7 cm
aluminium wit
Hoekig 110/3,3/1,7 cm
aluminium zilver

413680
413679

• Werk die kabels en snoeren weg
met de transparante kabelclips van
Command.
• Deze zijn voorzien van transparante
bevestigingsstrips.
• Command producten kunnen niet
gebruikt worden op behangpapier
of decoratiepleister.
• Ophangen zonder boren.
• Sterke skleefkracht.
• Inclusief transparante bevestigingsstrips.

100

Quantore universele
reinigingsdoekjes
kabelclips rond,
kaart à 4 stuks
deco clips 225gram
kaart à 20 stuks

836333
836334

Quantore luchtdrukspray

• Antistatisch.
• Voor het zorgvuldig reinigen en verzor- • Laat geen strepen na, reinigt zacht
gen van omkastingen en oppervlakken en grondig.
van computers, printers en andere
kantoorapparatuur.

dispenser à
100 reinigingsdoekjes

701562

• Persluchtreiniger met extra veel
inhoud.
• Voor het reinigen van uw werkplek in
het kantoor en thuis.
• Zeer hoog volume.

• Met kleine buis voor moeilijk bereikbare
plaatsen.
• Inhoud: 400ml.
• Geschikt voor uw werkplek.
• CFK-vrij.
400ml

Product niet gevonden? Bel ons voor informatie!
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Laptoptassen en attachékoffers

> REINIGING VAN TOUCHSCREENS

> LAPTOPTASSEN

Fellowes tablet en
Smartphone reinigingsset

Fellowes beeldschermreiniger

• Speciaal ontwikkeld voor het reinigen
van tablets en e-readers.
• Bevat 120ml schermreinigingsspray en
een microvezeldoek.
• Verwijdert vingerafdrukken.
reinigingsset voor tablet
• Antistatisch en streepvrij.
• Minimale alcoholinhoud minder dan 1%. 9930501

436063

• Reinigt glazen scannerplaten, pad,
schermﬁlters, lcd beeldschermen en
laptopschermen.
• Droogt snel voor een streepvrij
resultaat.
• Antistatisch.

Kensington laptoptas SP10

spray 250ml

701524

hebben voldoende ruimte voor
belangrijke accessoires.
• De Classic Sleeve beschermt uw
• Padded notebook compartiment.
notebook met een duurzame polyester
• Gevoerde schouderband en handgrebuitenkant die is hard genoeg om mee
pen.
te reizen.
voor
15-inch zwart
435106
• Interieur en exterieur compartimenten

Kensington laptoptas SP15
• De Kensington SP15 neopreen hoes
heeft een buitenkant van neopreen,
die bescherming biedt voor uw laptop
en is voorzien van zachte comfortabele draaggrepen.

•
•
•
•

Verwijderbare schouderband.
Gewicht: 0,39kg.
Afmetingen buitenkant: 40x35x6cm.
Afmetingen notebookvak: 38x32x4cm.

voor 15.6-inch zwart

435105

Fellowes oppervlakte
schuimreiniger
Fellowes
beeldschermreinigerdoekjes
• 100 voorbevochtigde biologisch
afbreekbare crêpe doekjes in een
hersluitbare dispenser.
• Herbruikbare dispenser.
• Antistatisch.
• Minimale alcoholinhoud is minder dan
1%.
• Reinigt glazen scannerplaten, pda’s,
schermﬁlters, tft/lcd beeldschermen
en laptopschermen.

dispenser met 100 doekjes

701479

• Antistatisch, niet schurende
oppervlakte schuimreiniger.
• Eﬀectief op alle oppervlakken en
verwijdert zelfs de hardnekkigste
vlekken zoals inkt (niet geschikt
voor gebruik op beeldschermen).
• De antistatische eigenschappen
beschermen tegen de opbouw
van stof.
• Sneldrogend voor een streepvrij
resultaat.
• Gebruik in combinatie met absorberen400ml
de droge doekjes.

Kensington laptoptas SP17

436031

• Opbergvak aan de binnenzijde.
• Gevoerde schouderband en
• De Classic Sleeve beschermt uw
handgrepen.
notebook met een duurzame polyester
• Aan de voor- en achterzijde veel ruimbuitenkant dat is hard genoeg om mee
te voor accessoires.
te reizen.
voor 17-inch zwart
435108
• Padded notebook compartiment.

Kensington laptoptas SP30
• Klassieke laptoptas.
• Diverse compartimenten voor het georganiseerd houden van accessoires.

• Gevoerd computer compartiment voor
15.6-inch notebooks.
• Extern compartiment met flap.
• Met band aan de achterzijde voor
bevestiging aan een roller case.
• Diverse compartimenten voor accessoires.
voor 15.6-inch zwart

435098

Fellowes oppervlakte
reinigingsdoekjes
• 100 voorbevochtigde oppervlaktereinigingsdoekjes in een hersluitbare
dispenser.
• Geschikt voor gebruik op plastic,
metalen en gelamineerde oppervlakken
inclusief toetsenborden, printers en
bureaubladen (niet geschikt voor
gebruik op glazen oppervlakken of
dispenser à 100 doekjes
op schermen).
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Fellowes luchtdrukspray HFC/
CFK vrij

436047

• Airduster is ideaal voor het verwijderen van vuil en stof in ontoegankelijke
plekken zoals printers, toetsenborden
en andere elektrische apparatuur.
• Deze airduster is HFC/CFK vrij en
350ml
alleen rechtop te gebruiken.

Kensington laptoptas SP40

701515

• De Kensington SP40 klassieke koﬀer
beschermt uw laptop en vervoert al
uw belangrijke laptopaccessoires en
bestanden.

• Er is zelfs een ingebouwde strip
waarmee u de tas aan uw trolley
kunt bevestigen voor eenvoudig
vervoer op luchthavens.
• Verwijderbare gepolsterde
schouderband.
voor 15.6-inch zwart

435099

• Er is zelfs een ingebouwde strip
waarmee u de tas aan uw trolley kunt
Kensington laptoptas SP45
bevestigen voor eenvoudig vervoer op
luchthavens.
• De Kensington SP45 Classic-tas bevat
• Geschikt voor de meeste notebooks
een aantal opbergvakken en een voormet 17-inch scherm.
vak waarin u zaken die u vaak nodig
voor 17-inch zwart
435109
hebt, snel kunt terugvinden.

Product niet gevonden? Bel ons voor informatie!
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> LAPTOPRUGTASSEN

Kensington laptop aktentas
Contour 14”
• Ergonomisch ontwerp dat is voorzien
van een gebogen paneel dat op het
lichaam aansluit en het gewicht dichter naar het zwaartepunt verplaatst.
• De gevoerde handgreep zorgt voor
een extra comfortabele draagoptie.
• Het laptopbeveiligingscompartiment
met niet-doorboorbare ritssluiting
beschermt uw laptop of tablet tegen
doorboren.

Kensington laptop aktentas
Contour 15,6”
• Het RFID-beschermingsvakje
beschermt creditcards, paspoorten
en alle andere voorwerpen met een
geïntegreerde RFID-chip tegen
ongewenst scannen.
• Het laptopcompartiment met valbescherming biedt een extra laag
interne bescherming.
Zwart

1387669

• Ergonomisch ontwerp dat is voorzien
van een gebogen paneel dat op het
lichaam aansluit en het gewicht dichter naar het zwaartepunt verplaatst.
• De gevoerde handgreep zorgt voor
een extra comfortabele draagoptie.
• Het laptopbeveiligingscompartiment
met niet-doorboorbare ritssluiting
beschermt uw laptop of tablet tegen
doorboren.

• Het RFID-beschermingsvakje
beschermt creditcards, paspoorten en
alle andere voorwerpen met een geïntegreerde RFID-chip tegen ongewenst
scannen.
• Het laptopcompartiment met valbescherming biedt een extra laag
interne bescherming.
Zwart

1387670

Kensington laptoprugzak
Contour 14”

> LAPTOPTROLLEYS

Kensington laptoptrolley
Contour Spinner 15,6”
Kensington laptop aktentas
Contour 17”
• Ergonomisch ontwerp dat is voorzien
van een gebogen paneel dat op het
lichaam aansluit en het gewicht dichter naar het zwaartepunt verplaatst.
• De gevoerde handgreep zorgt voor
een extra comfortabele draagoptie.
• Het laptopbeveiligingscompartiment
met niet-doorboorbare ritssluiting
beschermt uw laptop of tablet tegen
doorboren.

• Het RFID-beschermingsvakje
beschermt creditcards, paspoorten
en alle andere voorwerpen met een
geïntegreerde RFID-chip tegen
ongewenst scannen.
• Het laptopcompartiment met valbescherming biedt een extra laag
interne bescherming.
Zwart

1387668

• Een zeer geschikte spinner met het
uiterlijk en gebruiksgemak van een
schoudertas.
• De wieltjes kunnen meerdere kanten
opdraaien en zorgen ervoor dat de
• De uitschuifbare handgreep met
Laptop spinner gemakkelijk is te
dubbele trekstang is stevig wanneer
manoeuvreren.
dat nodig is en uit de weg als je het
• Drukbestendige, afsluitbare rits beveiniet nodig hebt.
ligt uw waardevolle bezittingen tegen
• De trolleygreep-opening maakt het
binnendringing.
mogelijk om de spinner eenvoudig en
• Laptopcompartiment met valbescherveilig te bevestigen aan een grotere
ming voegt een extra laag interne
rolkoﬀer of aan jouw handbagage.
beveiliging toe tussen het laptopcom1387665
partiment en de basis van de rolkoﬀer. Zwart

Kensington laptoprugtas
SP25

• De gevoerde binnenzak beschermt de
laptop en in de met een rits afsluitbare compartimenten kunt u snel
vinden wat u zoekt als u onderweg
bent.
• Ontworpen voor notebooks met
een 15,6inch scherm.
• Materiaal: nylon.

• Reis in stijl met het klassieke ontwerp
voor 15.6-inch zwart
van de Kensington SP25 rugzak.

418620

• Ergonomisch verantwoord ontwerp
dat is voorzien van een warmteafvoerende achterkant die op het
lichaam aansluit en het gewicht dichter naar het zwaartepunt verplaatst.
• Het laptopbeveiligingscompartiment
met niet-doorboorbare ritssluiting
beschermt uw laptop of tablet tegen
doorboren.

• Het RFID-beschermingsvakje
beschermt creditcards, paspoorten
en alle andere voorwerpen met een
geïntegreerde RFID-chip tegen ongewenst scannen.
• Het laptopcompartiment met valbescherming biedt een extra laag
interne bescherming.
• De geïntegreerde flessenhouder houdt
u gehydrateerd zonder ruimte aan de
binnenkant in te nemen.
• De trolleygreep-opening maakt het
mogelijk om de rugzak eenvoudig en
veilig te bevestigen aan een trolley of
aan uw handbagage.
Zwart

1387664

Kensington laptoptrolley
Overnight Contour 17”

Kensington laptoptrolley
Contour 17”
• Comfortabel, veilig, stijlvol en
duurzaam: de ergonomisch ontworpen
Contour 2.0 Business Laptop Roller –
• De uitschuifbare handgreep met
17” is de ideale rolkoﬀer voor mobiele
dubbele trekstang is stevig wanneer
professionals.
dat nodig is en uit de weg als u het
• Drukbestendige, afsluitbare rits beveiniet nodig hebt.
ligt uw waardevolle bezittingen tegen
• De trolleygreep-opening maakt het
binnendringing.
mogelijk om de rolkoﬀer eenvoudig en
• Laptopcompartiment met valbescherveilig te bevestigen aan een grotere
ming voegt een extra laag interne
rolkoﬀer of aan jouw handbagage.
beveiliging toe tussen het laptopcom1387667
partiment en de basis van de rolkoﬀer. Zwart

262

• De ideale rolkoﬀer met vier wielen
voor overnachtingen past perfect bij
de professional die veel onderweg is.
• Drukbestendige, afsluitbare rits
beveiligt uw waardevolle bezittingen
tegen binnendringing.
• De wieltjes kunnen meerdere kanten
opdraaien en zorgen ervoor dat de rolkoﬀer gemakkelijk is te manoeuvreren.
• Laptopcompartiment met valbeschermng voegt een extra laag interne
beveiliging toe tussen het laptopcompartiment en de basis van de rolkoﬀer.
• Het flexibele compartiment biedt vol• De uitschuifbare handgreep met
doende ruimte voor kleding, papieren
dubbele trekstang is stevig wanneer
en meer, maar is compact genoeg om
dat nodig is en uit de weg als u het
aan de meeste richtlijnen voor handbaniet nodig hebt.
gage te voldoen en gemakkelijk op
Zwart
1387663
te bergen.

Kensington laptoprugzak
Contour 15,6”
• Ergonomisch verantwoord ontwerp
dat is voorzien van een warmteafvoerende achterkant die op het
lichaam aansluit en het gewicht dichter naar het zwaartepunt verplaatst.
• Het laptopbeveiligingscompartiment
met niet-doorboorbare ritssluiting
beschermt uw laptop of tablet tegen
doorboren.
• Het RFID-beschermingsvakje

beschermt creditcards, paspoorten
en alle andere voorwerpen met een
geïntegreerde RFID-chip tegen
ongewenst scannen.
• Het laptopcompartiment met valbescherming biedt een extra laag interne
bescherming.
• De geïntegreerde flessenhouder houdt
u gehydrateerd zonder ruimte aan de
binnenkant in te nemen.
• De trolleygreep-opening maakt het
mogelijk om de rugzak eenvoudig en
veilig te bevestigen aan een trolley of
aan uw handbagage.
Zwart

1387666

Kensington laptoprugzak
Contour Pro 17”
• Ergonomisch verantwoord ontwerp
dat is voorzien van een warmteafvoerende achterkant die op het
lichaam aansluit en het gewicht dichter naar het zwaartepunt verplaatst.
• Het laptopbeveiligingscompartiment
met niet-doorboorbare ritssluiting
beschermt uw laptop of tablet tegen
doorboren.
• Het RFID-beschermingsvakje be-

schermt creditcards, paspoorten en
alle andere voorwerpen met een
geïntegreerde RFID-chip tegen ongewenst scannen.
• Het laptopcompartiment met valbescherming biedt een extra laag interne
bescherming.
• De geïntegreerde flessenhouder houdt
u gehydrateerd zonder ruimte aan de
binnenkant in te nemen.
• De trolleygreep-opening maakt het
mogelijk om de rugzak eenvoudig en
veilig te bevestigen aan een trolley
of aan uw handbagage.
Zwart

Product niet gevonden? Bel ons voor informatie!

1387662
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Quantore laptopstandaard
C220

Quantore laptopstandaard
C210
• Deze in drie standen te verstellen
notebook/laptopstandaard bevordert
de natuurlijke houding bij professioneel notebookgebruik.
• Inklapbaar en gemakkelijk mee te
nemen in uw laptoptas.

antraciet

484493

• Deze in drie standen te verstellen
aluminium notebook/laptopstandaard
bevordert de natuurlijke houding bij
intensief notebookgebruik.
• Inklapbaar en gemakkelijk mee te
nemen in uw laptoptas.
• Met beschermhoes die tevens dienst
doet als muismat.

Newstar laptopstandaard
NSLS010

aluminium

484043

• De NewStar NSLS010 is een
universele standaard voor laptops van
11” tot 17, met een maximum draag
vermogen van 5 kg.
• De standaard heeft zes verschillende
hoogteposities en een ultra-slank
Opvouwbaar zilver
opvouwbaar ontwerp.

Newstar laptopstandaard
NSLS200

1396602

• De standaard heeft zes verschillende
• De NewStar NSLS200 is een universehoogteposities, diepteverstelling en
le standaard voor laptops van 10” tot
een slim opvouwbaar ontwerp.
16”, met een maximum draagvermogen
Opvouwbaar zwart/ zilver
1396601
van 5 kg.

Jalema Laptoponderzetter
Skote
• ‘Bank’’ zaken met de Skote!
• De Skote heeft plaats voor een laptop,
telefoon en muis.
• De Skote biedt een stabiele ondergrond waardoor je op verschillende
plaatsen kunt werken.
• Thuiswerken op elke gewenste plek.
• De Skote bestaat voor 60% uit
gerecyclede PET flessen.

Quantore laptopstandaard
• Stevige laptopstandaard.
• Model C240.
• Zwart.
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medium zwart/grijs

1399680

Zwart

1400896

Newstar laptopstandaard
NSLS085
• De standaard heeft zes verschillende
• De NewStar NSLS085BLACK is een
hoogteposities en een ultra-slank
universele standaard voor laptops van
opvouwbaar ontwerp.
10” tot 17”, met een maximum draagZwart
1401152
vermogen van 5 kg.

R-Go Tools laptopstandaard
R-Go Riser
• De R-Go Riser Laptopstandaard is
een ergonomische laptopstandaard.
• U kunt de R-Go Riser op 5 verschillende hoogtes instellen.
• Hoek instelling tussen de 30°-57°.

• Deze Laptopstandaard is een licht en
compact model dat u gemakkelijk kunt
meenemen.
• Extra hoog instelbaar.
• Capaciteit 5kg.
• Formaat laptop 10”-22”.
• Aluminium.
zwart
aluminium

Product niet gevonden? Bel ons voor informatie!

484212
484187
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Kensington laptopstandaard
SmartFit Easy Riser GO
• Van het ranke 2-in-1-ontwerp kan de
hoogte en hoek worden versteld, wat
zorgt voor een betere houding, oogpositie en nek- en schoudercomfort,
terwijl de interne onderdelen van de
laptop of tablet koel blijven.
• Antislip-pads voorkomen dat de
standaard naar voren schuift, zachte
inzetstukken geven het apparaat een
stabiele pasvorm en het platte, inklapbare ontwerp is ideaal voor op reis.
• Te gebruiken met een extern toetsenbord en externe muis (afzonderlijk Zilvergrijs
Zilvergrijs
verkrijgbaar).

Fellowes laptopstandaard
I-Spire Quick Lift

1386558
1386560

Fellowes laptopstandaard
Office Suites
• Verstelbaar in zes verschillende
hoogtes van 114-190mm en verstelbare hoek tussen 14°-27,5° voor meer
persoonlijk comfort.
• Draagt maximaal 5kg.
• Afmetingen: 165x384x289mm.
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418189

• Draagbaar, kan volledig plat ingeklapt
worden.
• Verhoogt de luchttoevoer om de
laptop koel te houden.
• Afmetingen 4,2x32x28,6cm.

• Eenvoudig in 7 verschillende standen
verstelbare laptopstandaard.
• Geschikt voor laptops met een beperk- zwart
wit
te kijkhoek, tot 17”.

Fellowes laptopstandaard
Office Suites Plus

laptopstandaard

Fellowes laptopstandaard
Smart Suites

• Verstelbaar in zes verschillende
hoogtes van 114-190mm en verstelbare hoek tussen 14°-27,5° voor meer
persoonlijk comfort.

8212001
8210101

436072
436081

• Verhoogt uw laptopscherm tot
ooghoogte, wat nekklachten helpt
voorkomen.
• De ingebouwde documenthouder
plaatst uw werk op een comfortabele
ooghoogte.
• Draagkracht: maximaal 5kg.
laptopstandaard

418202

• Smart Suites multimedia workstation.
• Eenvoudig in 5 hoogten te verstellen,
verhoogt uw laptopscherm naar een
comfortabele kijkhoogte.
• Ondersteunt laptops tot 17-inch en
6kg.

• De ingebouwde multimedia houder
is in lijn met uw laptopscherm en
verlaagt spanning op nek en ogen.
• Eenvoudig bereikbare 4 poort
2.0 USB-hub aan de voorzijde.
• Document opberglade met pennenhouder.
• Hoogte te verstellen tussen
114mm-270mm en hoek tussen
0-45 graden.
Zwart

1387696

• Stevige en stijlvolle metalen
constructie.
• Geïntegreerde USB-hub met 4 poorten.
• Compatibel met docking station.
• Documenthouder clips.
• Professional series laptop werkstation
• Kan volledig gesloten worden.
met USB.
• Paddels om de hoogte in te stellen.
• In 9 verschillende hoogten in te
graﬁet
418207
stellen.

Fellowes laptopstandaard
Professional

Fellowes laptopstandaard
Designer Suites

Fellowes laptopstandaard
Hana 230V EU/UK

• Verstelbaar in 4 verschillende hoogtes
om uw laptopscherm te verhogen tot
de optimale kijkhoogte.
• Geaccrediteerd volgens BS EN ISO
• Geschikt voor een 17” laptop of een
9241 door FIRA International, een
maximaal gewicht van 11,3 kg.
onafhankelijke ergonomie accrediteur.
• Stabiliserende rand aan de voorzijde
• Speciﬁcaties: hoogteposities tussen
voorkomt dat de laptop van de houder
8,8 - 18,4 cm en een verstelbare hoek
kan glijden.
tot 30°
• Ventilatie uitsparingen voor eﬀiciënte
Zwart 8038401
436353
koeling van de laptop.

• Verhoog en kantel de laptop naar een
comfortabele kijkpositie om spanning
op nek, schouders en ogen te verminderen.
• Moeiteloos verstellen met één hand,
gasveerarm.
• Flexibele beweging, draaibaarheid handig bij samenwerken.
• 2 USB-poorten met snellaadfunctie
aan de voorzijde.

• 2 USB-poorten voor muis; toetsenbord
aan de achterzijde.
• Houd snoeren en kabels geordend met
het kabelmanagement.
• Stijlvolle metalen voet en een echt
houten afwerking.
• Verkrijgbaar in zwart en wit.
Wit
Zwart

Product niet gevonden? Bel ons voor informatie!

1397661
1397663
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Leitz monitorstandaard WOW
• De Leitz WOW Ergo computerstandaard verhoogt jouw monitor tot een
optimale kijkhoogte.
• Hiermee wordt een gezonde en
ergonomische houding bevorderd om
zo de productiviteit te verhogen.
• Het strakke ontwerp biedt een georganiseerde werkomgeving vanwege een
standaard die weinig ruimte inneemt
en opbergruimte biedt voor een
toetsenbord.
• Op stabiliteit gericht ontwerp met
een brede onderrand voor een goede
pasvorm, ook voor grotere monitoren
en all-in-one pc’s tot 27 inch.

Sigel monitorstandaard
Smartstyle

• Door de extra ruimte onder de
monitorstandaard voor het toetsenbord houd je jouw bureau netjes.
• Oppervlak is makkelijk schoon te
maken.
• Perfect ontworpen in de unieke WOW
duokleuren.
Roze
Zwart
Blauw

1387525
1387526
1387529

Kensington monitorstandaard
SmartFit met lade
• De SmartFit® Monitorstandaard met
Lade van Kensington combineert de
ergonomische voordelen van een in
hoogte verstelbaar monitorplatform
met extra opbergruimte voor het
bureau.
• Dankzij Kensington’s gepatenteerde
• De SmartFit Monitorstandaard met
SmartFit-technologie is de juiste
Lade is een professionele 2-in-1
instelling gegarandeerd.
monitorverhoger voor moderne
• De monitor kan op de optimale
kantoren waar aandacht is voor het
kijkhoogte worden ingesteld ter bevorwelzijn van werknemers.
dering van een juiste houding
• De standaard is geschikt voor iMacs,
en productiviteit.
all-in-one-pc’s en externe monitors van
• In de lade kunnen kantoorartikelen
maximaal 30” en 15kg.
worden opgeborgen, zoals pennen,
Zwart
1386570
nietmachines en extra opladers.
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• Monitorstandaard Smartstyle.
• Een stijlvolle kunststof-acrylcombinatie in metallic-hout-optiek.
• Door de monitorverhoging ontstaat
een aangename zitpositie en optimaal
kijkcomfort.
• De monitorstandaard bestaat uit een
stevig oppervlak.
• De lichtvoetig werkende standbenen
met stutten zorgen voor meer
stabiliteit.
• Het formaat van de monitorstandaard
Zilvergrijs hout
bedraagt 52x25x8cm.

Fellowes monitorstandaard
Designer Suites

Fellowes monitorstandaard
Basic

484498

• Geschikt voor beeldschermen tot 36kg
of 21-inch.
• In te stellen van 7,5 tot 11cm, op drie
comfortabele kijkhoogtes.
• De onderste plank biedt ruimte voor
papier en kleine spullen.
• Eﬀiciënte organisatie van beeldscherm
en stroomkabels.
grijs
• Afmetingen 376x404mm.

484575

• Design Suites Monitor Riser van
Fellowes.
• Voorkom nekklachten met deze
monitorstandaard.
• 3 hoogtestanden om de monitor op
de perfecte hoogte in te stellen.
• Productafmetingen 40,6x23,8cm.
• Maximale monitorgrootte 21“.
• Maximale monitorgewicht 18kg.
• Hoogtestanden 11/13/15cm.

zwart

484497

• Maximaliseer ruimte op het bureau en
verhoog het beeldscherm naar een
comfortabele kijkhoogte om spanning
op de ogen, nek en schouders te
verminderen.
• Bereik de optimale kijkhoogte door de
3 verschillende hoogte-instellingen.
• 2 USB-poorten met snellaadfunctie
aan de voorzijde.
• 2 USB-poorten voor muis; toetsenbord
onder het platform.
• Stijlvolle metalen frame met echt
Wit
houten afwerking.
Zwart
• Verkrijgbaar in zwart en wit.

1397658
1397666

Kensington monitorstandaard
extra breed
• De extra brede monitorstandaard van
Kensington brengt de ergonomische
voordelen van een hoger geplaatste
monitor samen in een duurzaam en
fraai ontwerp.
• Het extra brede platform zorgt voor
een geordende werkplek met volop
ruimte om een volledig toetsenbord en
andere accessoires onder te plaatsen.
• Met de stalen basis verhoogt u de
monitor tot een optimale kijkhoogte,
wat zorgt voor een gezondere houding
en een verbeterde productiviteit.
• Een onmisbare monitorstandaard voor
moderne kantoren waar oog is voor
het welzijn van werknemers. Ondersteunt iMac en externe monitors tot
32” en 20 kg.

Fellowes monitorstandaard
Hana 230V EU/UK

Fellowes monitorstandaard
Smart Suites
• Stimuleert gezonde houding.
• Ruimte genoeg voor een volledig
toetsenbord.
• Ondersteuning voor monitors/
all-in-one-pc’s tot 20 kg.
• Geen extra gereedschap nodig.
Zwart

1386561

• Plaatst het beeldscherm op hoogte
om nekklachten te voorkomen.
• Geschikt voor 21” platte beeldschermen tot 10kg.
• Naar wens in 3 verschillende hoogten
(10-, 11.5- en 13cm) in te stellen, voor
persoonlijk comfort.
zwart/grijs
• Afmetingen 478x328mm.

484496

Product niet gevonden? Bel ons voor informatie!
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DOCUMENTENHOUDERS

Fellowes
documentenhouder Hana
• Een schrijfhelling kan helpen bij een
goede werkhouding bij het gebruik van
documenten en schrijven om nek- en
rugklachten te voorkomen.
• Bereik de perfecte economische
houding met 5 hoogte- en hoekinstellingen.
• Platform glijd soepel naar voren om
het toetsenbord te bedekken,
maximaliseer bureauruimte.
• Magnetische lijngeleider zorgt dat
papier blijft liggen en helpt bij het
Zwart
lezen.
Wit
• Verkrijgbaar in zwart en wit.

1397673
1397675

Quantore
monitorstandaard C110
Fellowes werkstation
Office Suites Riser
• Plaatst het beeldscherm op
comfortabele kijkhoogte (100-150mm)
om nekklachten te voorkomen.
• Geschikt voor beeldschermen tot
36kg.

• Maximaal 5cm in hoogte te verstellen.
• Inclusief opberglade voor onmisbare
spullen.
• Afmetingen 500x364mm (klein) of
676x356mm (groot).
werkstation klein model

418205

• Plaatst de monitor op een comfortabele hoogte en voorkomt nekklachten.
• Ondersteunt monitoren tot maximaal
30kg.
• Maximaal 12cm in hoogte verstelbaar.
• Bergruimte aan onderzijde voor laptop
of toetsenbord.
beeldschermverhoger zwart
• Afmetingen 250x300mm.

418193

Quantore
documentenhouder A4
Bureaumodel.
Inklapbare tafelstandaard.
In vier standen verstelbaar.
Met regelaanwijzer die ook als
papierklem dienst doet.
• A4 formaat.

Quantore
documentenhouder A3

•
•
•
•

lichtgrijs

484046

• Een op hoogte instelbare acryl
documentenhouder geschikt voor
papierformaat A3.
• Ter voorkoming van nek- en rugklachten.

• De hoek en de hoogte zijn eenvoudig
in te stellen.
• Modern stabiel design.
• Met opbergruimte voor toetsenbord.
• Afmetingen 536x278x160 tot 235mm.
transparant

484152

Quantore
monitorstandaard C130
Styrodoc Duo set

Quantore
monitorstandaard C120
• Stabiele steun voor monitoren en
printers tot maximaal 36kg.
• Tot 18cm. in hoogte instelbaar.
• Voorzien van 1 lade voor computeren printerbenodigdheden.
• Afmetingen 340x440mm.
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zwart

484646

• In hoogte verstelbare standaard voor
lcd-beeldschermen waarvan de voet
niet verwijderd kan worden.
• In glashelder acryl.
• In hoogte verstelbaar op: 70, 85, 100,
115 en 130mm.
• Met opbergruimte voor toetsenbord.
• Maximum belasting 15kg.
• Afmetingen 300x190mm.

transparant

484573

• Dit Styrodoc sorteersysteem is een
mooie oplossing voor het opbergen
van kantoorartikelen.
• Deze unit is voorzien van 2 lades,
die eenvoudig in te delen zijn.
• Stevig polystyreen materiaal.
• Totale breedte van deze unit is
485mm.

Fellowes documentenhouder
Booklift
• De diepte is 331mm.
• De hoogte 57mm per vak en totaal
153mm.
4-vaks sorteerunit
Lade zwart

391730
391731

• Speciaal ontworpen voor grote handleiding of boeken.
• Twee verstelbare clips houden de
gewenste pagina’s opengeslagen.

• Negen instelbare hoogtes voor praktisch elk boekformaat en kijkhoek.
• De poot aan de achterzijde heeft een
antislip onderkant en kan worden
ingeklapt.
zilvergrijs

Product niet gevonden? Bel ons voor informatie!

418400
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Durable monitorarm met
bladdoorvoer voor 1 scherm
en 1 tablet

• Extra eenvoudige montage van het
scherm door het in de houder te
klikken.
• Veiligheidssysteem beschermt de
vingers tegen vastlopen tussen de
• Individueel instelbare hoogte, kanteling
bewegende onderdelen.
en oriëntatie van de monitor.
• Incl. 3 individueel te bevestigen
• Soepele en eenvoudige beweging van
kabelklemmen voor een geordend
het scherm door interne, onderhoudskabelmanagement.
vrije gasveer.
• De monitor kan 360° worden gedraaid
• Eenvoudige aanpassing van het
voor het werken in staand of liggend
beeldschermgewicht door middel van
formaat.
de draaiknop, geen apart gereedschap
Zilvergrijs
1400079
nodig.

• Extra eenvoudige montage van het
scherm door het in de houder te
klikken.
• Veiligheidssysteem beschermt de
vingers tegen vastlopen tussen de
• Individueel instelbare hoogte, kanteling
bewegende onderdelen.
en oriëntatie van de monitor.
• Incl. 3 individueel te bevestigen
• Soepele en eenvoudige beweging
kabelklemmen voor een geordend
van het scherm door interne, onderkabelmanagement.
houdsvrije gasveer.
• De monitor kan 360° worden gedraaid
• Eenvoudige aanpassing van het
voor het werken in staand of liggend
beeldschermgewicht door middel van
formaat.
de draaiknop, geen apart gereedschap
Zilvergrijs
1400080
nodig.

• Extra eenvoudige montage van het
scherm door het in de houder te
klikken.
• Veiligheidssysteem beschermt de
vingers tegen vastlopen tussen de
• Individueel instelbare hoogte, kanteling
bewegende onderdelen.
en oriëntatie van de monitor.
• Incl. 3 individueel te bevestigen
• Soepele en eenvoudige beweging van
kabelklemmen voor een geordend
het scherm door interne, onderhoudskabelmanagement.
vrije gasveer.
• De monitor kan 360° worden gedraaid
• Eenvoudige aanpassing van het
voor het werken in staand of liggend
beeldschermgewicht door middel van
formaat.
de draaiknop, geen apart gereedschap
Zilvergrijs
1400081
nodig.

• Extra eenvoudige montage van het
scherm door het in de houder te
klikken.
• Veiligheidssysteem beschermt de
vingers tegen vastlopen tussen de
• Individueel instelbare hoogte, kanteling
bewegende onderdelen.
en oriëntatie van de monitor.
• Incl. 3 individueel te bevestigen
• Soepele en eenvoudige beweging van
kabelklemmen voor een geordend
het scherm door interne, onderhoudskabelmanagement.
vrije gasveer.
• De monitor kan 360° worden gedraaid
• Eenvoudige aanpassing van het
voor het werken in staand of liggend
beeldschermgewicht door middel van
formaat.
de draaiknop, geen apart gereedschap
Zilvergrijs
1400083
nodig.

• Extra eenvoudige montage van het
scherm door het in de houder te
klikken.
• Veiligheidssysteem beschermt de
vingers tegen vastlopen tussen de
• Individueel instelbare hoogte, kanteling
bewegende onderdelen.
en oriëntatie van de monitor.
• Incl. 3 individueel te bevestigen
• Soepele en eenvoudige beweging van
kabelklemmen voor een geordend
het scherm door interne, onderhoudskabelmanagement.
vrije gasveer.
• De monitor kan 360° worden gedraaid
• Eenvoudige aanpassing van het
voor het werken in staand of liggend
beeldschermgewicht door middel van
formaat.
de draaiknop, geen apart gereedschap
Zilvergrijs
1400076
nodig.

Durable monitorarm met
bladdoorvoer voor 2
schermen

Durable monitorarm met
muurbevestiging vast voor 1
scherm

Durable monitorarm met
muurbevestiging arm voor 1
scherm

Durable monitorarm met klem
voor 1 scherm

Durable monitorarm met klem
voor 2 schermen
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Durable monitorarm met
bladdoorvoer voor 1 scherm

• Extra eenvoudige montage van het
scherm door het in de houder te
klikken.
• Veiligheidssysteem beschermt de
vingers tegen vastlopen tussen de
• Individueel instelbare hoogte, kanteling
bewegende onderdelen.
en oriëntatie van de monitor.
• Incl. 3 individueel te bevestigen
• Soepele en eenvoudige beweging van
kabelklemmen voor een geordend
het scherm door interne, onderhoudskabelmanagement.
vrije gasveer.
• De monitor kan 360° worden gedraaid
• Eenvoudige aanpassing van het
voor het werken in staand of liggend
beeldschermgewicht door middel van
formaat.
de draaiknop, geen apart gereedschap
Zilvergrijs
1400078
nodig.

Durable monitorarm met klem
voor 1 scherm en 1 tablet

• Extra eenvoudige montage van het
scherm door het in de houder te
klikken.
• Veiligheidssysteem beschermt de
vingers tegen vastlopen tussen de
• Individueel instelbare hoogte, kanteling
bewegende onderdelen.
en oriëntatie van de monitor.
• Incl. 3 individueel te bevestigen
• Soepele en eenvoudige beweging van
kabelklemmen voor een geordend
het scherm door interne, onderhoudskabelmanagement.
vrije gasveer.
• De monitor kan 360° worden gedraaid
• Eenvoudige aanpassing van het
voor het werken in staand of liggend
beeldschermgewicht door middel van
formaat.
de draaiknop, geen apart gereedschap
Zilvergrijs
1400082
nodig.

• Extra eenvoudige montage van het
scherm door het in de houder te
klikken.
• Veiligheidssysteem beschermt de
vingers tegen vastlopen tussen de
• Individueel instelbare hoogte, kanteling
bewegende onderdelen.
en oriëntatie van de monitor.
• Incl. 3 individueel te bevestigen
• Soepele en eenvoudige beweging van
kabelklemmen voor een geordend
het scherm door interne, onderhoudskabelmanagement.
vrije gasveer.
• De monitor kan 360° worden gedraaid
• Eenvoudige aanpassing van het
voor het werken in staand of liggend
beeldschermgewicht door middel van
formaat.
de draaiknop, geen apart gereedschap
Zilvergrijs
1400077
nodig.

Product niet gevonden? Bel ons voor informatie!
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COMPUTERMEUBILAIR

Fellowes Lotus monitorarmen
• Lotus enkele monitorarm.
• Voor gebruik in combinatie met de
Fellowes Lotus Zit-Sta werkstation.
• Verhoogt het beeldscherm naar de
optimale kijkhoogte om nekspanning
te voorkomen en waardevolle ruimte
op de werkplek te besparen.
• De enkele versie is alleen in hoogte te
verstellen.
• Het beeldscherm komt tot 40cm
boven het oppervlak van het Zit-Sta
werkstation.
• Het beeldscherm blijft op dezelfde
plek wanneer u het werkstation in
hoogte verstelt.
• Eenvoudig te bevestigen via
uitsparing.

• De arm is geschikt voor een
beeldscherm tot 27” en 7kg.
• Voldoet aan de VESA vereisten
voor bevestiging.
zwart voor een monitor
zwart voor twee monitoren

418375
418376

Newstar monitorarm D1330
Newstar monitorarm D960
• Met deze monitorarmen bevestigt u
een flatscreen aan het bureau via een
bureauklem.
• Tevens kunt u het scherm kantelen,
zwenken en roteren.
• Hierdoor creëert u de ideale ergonomische werkhouding.
• De arm heeft 3 draaipunten.
• Geschikt voor schermen tot 21-30” (76
voor 2 beeldschermen
cm) afhankelijk van het model.
10-27” met klem zwart
• Draagvermogen per scherm 6kg.

Newstar PC arm D500
• Dit NewStar werkstation is een
bureausteun voor monitor, toetsenbord en muis.
• Met het NewStar werkstation monteert u een complete werkplek aan
het bureau middels een bureauklem.
• Dit ergonomische product biedt u
optimaal comfort, bewegingsvrijheid
en productiviteit.
• De steun is geschikt voor schermen
t/m 27” (69cm) met een maximaal
gewicht van 9kg en een VESA gatenpatroon van 75x75 of 100x100mm.
• Het instellen van de gewenste
werkhouding is eenvoudig door de
2 draaipunten en de draai-, kantelen rotatiefunctie voor het scherm.
• De afstand tussen monitor en
• Tevens is de arm in hoogte verstelbaar
toetsenbord/muis is verstelbaar.
tot 78cm. De diepte kan ingesteld
zwart
418405
worden tussen 0-56cm.

418469

• Met deze NewStar monitorarm bevestigt u een 1 of 2 monitoren (afhankelijk
van het model) aan het bureau via een
bureauklem óf een bureaudoorvoer.
• Tevens kunt u het scherm kantelen,
zwenken en roteren.
• Hierdoor creëert u de ideale ergonomische werkhouding.
• Deze arm heeft 3 draaipunten en is
geschikt voor schermen t/m 30inch
(76cm) afhankelijk van het model.
• Het draagvermogen van de arm is 9kg
per scherm.

voor 2 beeldschermen
10-27” zwart
voor 2 beeldschermen
10-27” wit

418394
418396

GARANTIE

5
JAAR

Newstar monitorarm D550
• Met deze monitorarm bevestigt u een
flatscreen aan het bureau via een
bureauklem of bureaudoorvoer.
• De monitorarm is eenvoudig in hoogte
en diepte te verstellen.
• Deze arm heeft 3 draaipunten en is
geschikt voor schermen t/m 32”.

• Het draagvermogen van de arm is
8 kg.
• Dit product is geschikt voor schermen
met een VESA gatenpatroon van
75x75 mm of 100x100 mm.
zwart
zwart

418224
418225

GARANTIE

5
JAAR

Newstar monitorarm D750
Newstar monitorarm D550DD
• Met de NewStar FPMA-D550DDBLACK
monitorarm plaatst u twee monitoren
op het bureau met een bureau
Zwart
standaard.
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1401153

• Het draagvermogen van de arm is
• Met deze monitorarm bevestigt u
2-8 kg per scherm.
een flatscreen aan het bureau via een
• Dit product is geschikt voor schermen
bureauklem en/of -doorvoer.
met een VESA gatenpatroon van
• De arm heeft 3 draaipunten en is
75x75 mm of 100x100 mm.
geschikt voor schermen t/m 32”
zwart
418228
(81 cm).

Newstar monitorarm
FPMAD860D
Newstar monitorarm
FPMAD860
• Met deze NewStar monitorsteun, model FPMA-D860BLACK, plaatst u een
monitor op het bureau via een zeer
platte bureauklem of bureaudoorvoer.

• Met deze NewStar monitorsteun,
model FPMA-D860DBLACK, plaatst u
twee monitoren op het bureau via een
zeer platte bureauklem of bureaudoorvoer.
Zwart

1401156

Zwart

1401157

Product niet gevonden? Bel ons voor informatie!
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Fellowes monitorarm
Platinum enkel serie wit
• Vergroot waardevolle ruimte op het
bureau en verstel makkelijk het
scherm om spanning op nek,
schouders en ogen te verminderen.
• Volledig beweegbare monitorarm voor
het gebruik van een beeldscherm.

Newstar monitorarm
FPMAD650

Newstar monitorarm
FPMAD650D

• De NewStar FPMA-D650BLACK is
een full motion bureausteun voor een
monitor tot 27” met een maximaal
draagvermogen van 7 kg.

• De NewStar FPMA-D650DBLACK is
een full motion bureausteun voor twee
monitoren tot 27” met een maximaal
draagvermogen van 7 kg per scherm. Zwart

Zwart

1401155

1401150

• De NS-PLXPROTECT producten bieden
gebruikers de mogelijkheid om hun
werkplek/ flat screen af te bakenen,
een extra zekerheid te creëren en
tevens meer afstand tot anderen te
• Daarnaast kan het scherm gebruikt
bewerkstelligen.
• De NS-PLXPROTECT kunnen eenvoudig worden als memoboard, om met een
whiteboard marker op te schrijven.
op een bureausteun worden geplaatst
Transparant
1386373
en bewegen mee met de flat screen
Transparant
1386374
en het in hoogte verstelbare bureau.
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• Het R-Go Hygiënische Veiligheidsscherm helpt je niet alleen bij het
R-Go Tools veiligheidsscherm toezien op naleving van de ‘social
distancing’ richtlijnen, maar zorgt
voor bevestiging aan
ook voor een schonere en veiligere
monitorarm
omgeving.
• Onze Hygiënische Veiligheidsschermen
• Met COVID-19 is de noodzaak ontstaan
zijn modulair ontworpen en passen
om veilige werkplekken te creëren
met onze R-Go Caparo 4 en Zepher
waar we op veilige afstand van een
4 monitorarmen.
ander moeten zijn, om de kans op
• Bouw je eigen opstelling met aparte
besmetting te verkleinen.
modules om in elke situatie een
• Of je nu achter een balie, in een open
ergonomische en veilige werkplek te
kantoor of op een duo-werkplek werkt,
creëren.
onze hygiënische schermen bieden
Transparant
1387393
overal een veilige oplossing.

Wit

1397662

Fellowes monitorarm
Platinum dubbel serie
duo wit
• Vergroot waardevolle ruimte op het
bureau en verstel makkelijk het
scherm om spanning op nek, schouders en ogen te verminderen.
• Volledig beweegbare monitorarm voor
het gebruik van een beeldscherm.
• De gasveer technologie biedt moeiteloze aanpassing voor het samenwerken en delen van de informatie op het
scherm.

Newstar veiligheidsscherm
voor bevestiging aan
monitorarm

• De gasveer technologie biedt moeiteloze aanpassing voor het samenwerken en delen van de informatie
op het scherm.
• De arm kan een beeldscherm tot 9kg
dragen (maximaal 27”).
• Met de geïntegreerde 3.0 USB-poorten
bent u verbonden met al uw favoriete
apparaten.
• Kabels kunnen eenvoudig en netjes
weggewerkt worden.

• De arm kan een beeldscherm tot 9kg
dragen (maximaal 27”).
• Met de geïntegreerde 3.0 USB-poorten
bent u verbonden met al uw favoriete
apparaten.
• Kabels kunnen eenvoudig en netjes
weggewerkt worden.
Wit

1397671

Fellowes monitorarm
Platinum Series
• Monitorarmen zijn volledig onafhankelijk van elkaar in te stellen.
• Moeiteloos in hoogte verstelbaar door
de unieke gasveer technologie.
• Ideaal voor het delen van de informatie
op het beeldscherm.
• Geïntegreerde, dubbele USB aansluiting om uw favoriete apparaten
eenvoudig te verbinden.

Fellowes monitorarm
Professional Series
• Volledig verstelbaar voor maximaal bij
het kijken op het scherm.
• Intuïtieve kabelgeleider om te voorkomen dat snoeren in de war raken.
• Vesa geschikt.

• Eenvoudig met klem of beugel te
bevestigen.
• Bevestiging van verschillende oppervakken zodat beeldschermen gebruikt
kunnen worden op werkplekken waar
geeen klem of beugelmgeschikt is.
Dubbele horizontale monitor- 4 3 6 4 1 6
arm vrijstaand
Dubbele verticale monitorarm 4 3 6 4 1 7
vrijstaand

Fellowes monitorarm
Reflex Series
• Intuïtieve kabelgeleider voorkomt het
in de war raken van snoeren.
• Eenvoudig met klem te bevestingen.
• Vesa geschikt 75 x 75 en 100 x 100.
Enkel
Dubbel horizontaal
Driedubbel horizontaal

436354
436357
436412

• Eenvoudige hoogte- en
diepteverstelling.
• Maximaliseer bureauruimte en verhoog
uw monitor om oog-, nek- en schouderbelasting te verminderen.
• Eenvoudig ontwerp met ingebouwd kabelbeheer om u in de knoop te houden.

• Bereik de perfecte positie en comfort
met een maximale hoogte van 45 cm
en een bereik van 42 cm.
• Geschikt voor monitoren tot 8 kg.
Monitorarm enkel
Monitorarm dual arm

Product niet gevonden? Bel ons voor informatie!

436413
436414
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Kensington monitorarm
SmartFit One-Touch
• Het stabiliteitsgerichte ontwerp
ondersteunt platte of gebogen
monitors van 13inch-32inch met een
gewicht tot 9kg en garandeert dat de
verwijderen te vereenvoudigen.
monitors in elke positie stabiel zijn.
• Het kabelbeheersysteem houdt de
• Gemakkelijk te installeren met een
monitorkabels bij elkaar voor een
bijgeleverde, snel los te maken,
nettere werkplek.
afneembare VESA-plaat, C-klem en
1386567
bevestigingsopties voor een kabeldoor- Zilvergrijs
Zilvergrijs dubbel
1386569
voer, en inclusief een toolkit om het

Fellowes TV muurbeugel

• Kabels kunnen eenvoudig en netjes
weggewerkt worden.
• Speciﬁcaties: +5/-5° roteren +2°/ -12°
Tilt +/- 90° Pan.
• VESA geschikt 100x100, 100x150,
200x100, 200x200, 400x200,
300x300, 400x400, 400x300,
300x200.

• LCD/LED muurbevestiging, geschikt
voor kantelen, draaien en roteren.
• Uitneembaar om het scherm snel te
verwijderen.
• Geschikt voor 23”-55” beeldschemren Volledig beweegbare TV
muurbeugel
tot 35kg.

436420

Fellowes laptopaccessoire
voor arm Professional Series

een dikte van 14 - 29 mm en
een breedte van 258 - 375 mm op
de juiste plaats houden.
• Universele bevestiging voor een
beeldscherm bijgeleverd zodat zowel
het laptopscherm als de monitor op
dezelfde hoogte geplaatst kunnen
worden.

• Volledig verstelbaar laptopplatform
bedekt met een zacht schuimrubber.
• Geschikt voor een laptop van
Proﬀesional Series
maximaal 17”.
• Verstelbare beugels die de laptop met laptopaccessoire voor arm

Fellowes laptopaccessoire
voor arm
• Biedt de mogelijkheid om de laptop
op hoogte te plaatsen of met een
laptop en monitor op dezelfde hoogte
te werken.

436418

• Geschikt voor laptops van
17” - 43.18cm tot 4.5kg.
• Moeiteloos aanpassen van de laptop.
• Ventilatieuitsparingen.
• VESA geschikt 75 x 75 / 100 x 100.
Laptopaccessoire voor arm

436421

> CPU-STANDAARDS

Newstar CPU houder D025
• Met een CPU houder creëert u meer
ruimte op het werkblad, doordat de
CPU kast onder uw bureaublad wordt
gehangen.
• Eenvoudig in breedte en diepte te
verstellen.
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Newstar CPU houder D100
•
•
•
•

Voor desktops en tower PC’s.
Breedte: 8-70cm.
Hoogte 3-60cm.
Draagvermogen 20kg.

zwart

418432

• Met een CPU houder creëert u meer
ruimte op het werkblad, doordat de
CPU kast onder uw bureaublad wordt
gehangen.
• De CPU houders zijn eenvoudig in
breedte en diepte te verstellen.

• Hierdoor passen desktop en tower
PC’s eenvoudig in de steun.
• Breedte: 8-22cm.
• Hoogte 20-36cm.
• Draagvermogen 30kg.
zwart

484607

Hoofdstuk 4

Toners en Inkt

Inkt en toner voor iedere printer

Zet al je ideeën
op papier

Tonercartridge
Zie pagina 293

Inkjetprintersupplies

Inkjetprintersupplies
Zie pagina 284

Zie pagina 288

Haal het beste uit
je printer

Tip
Zorg ervoor dat je altijd voldoende inktcartridges of toners op voorraad
hebt om onscherpe pagina’s te voorkomen. Juist op die momenten
wanneer je de printer het meest nodig hebt. Vervang deze ook tijdig om
te voorkomen dat de printer beschadigd raakt.

Het beste resultaat voor
je afdrukken bereik je met
de juiste inkt- en tonercartridges voor je printer.
Maar wat is het verschil
tussen inkt en toner?
Een inktcartridge wordt
gebruikt in inkjetprinters,
terwijl laserprinters toners
gebruiken. Beide worden
gebruikt om documenten en foto’s te printen,
alleen de manier waarop
dit gebeurt verschilt van
elkaar. Met originele inktcartridges en toners haal
je over het algemeen het
beste uit je printer. Wil je
dezelfde kwaliteit voor een
lagere prijs? Probeer dan
de Quantore Inkt & Toner.
Het beste alternatief voor
originele producten.

Inkjetprintersupplies
Zie pagina 296

VOOR ALLE PRINTERS VIND JE
IN DIT HOOFDSTUK BIJPASSENDE
INKT- EN TONERCARTRIDGES
Tonercartridge
Zie pagina 297

Cartridges en toners

Quantore Inkt & Toner:

> BROTHER SUPPLIES

Kleine prijs,
grote prestaties

Hoge kwaliteit én scherp geprijsd
Met Quantore Inkt & Toner print je zowel thuis als op

Inkt & Toner zijn van hoge kwaliteit, scherp geprijsd

het werk met een hoge printkwaliteit. Tegen aanzienlijk

én vriendelijk voor het milieu. Met recht hét merk voor

lagere kosten per pagina, print je met Quantore Inkt &

toner- en inktcartridges.

Toner bovendien meer pagina’s per cartridge dan met

Quantore Inkt & Toner is exclusief verkrijgbaar bij

een A-merk cartridge. De producten van Quantore

jouw kantoorvakhandel.

Brother inkjetprintersupplies
2100-4000

Brother inkjetprintersupplies 0-500

Brother inkjetprintersupplies
1000-1100

• Originele supplies voor een optimaal resultaat van
uw Brother inkjetprinter.

• Originele supplies voor een optimaal resultaat van
uw Brother inkjetprinter.

LC-121BK
LC-121C
LC-121M
LC-121Y
LC-121VALBP
blister à 4 stuks
LC-123BK
LC-123BKBP2
blister à 2 stuks
LC-123C
LC-123M
LC-123Y
LC-123RBWBP
blister à 3 stuks
LC-123VALB
blister à 4 stuks
LC-125XLC
LC-125XLM
LC-125XLY
LC-125XLRBWBP
blister à 3 stuks
LC-127XLBK
LC-127XLVALBP
blister à 4 stuks
LC-129XLBK
LC-129XLVALBP
blister à 4 stuks
LC-221BK
LC-221C
LC-221M
LC-221Y
LC-221VALBP
blister à 4 stuks
LC-223BK
LC-223C
LC-223M
LC-223Y
LC-223
blister à 4 stuks
LC-225XL
LC-225XL
LC-225XL
LC-227XL
LC-227XL
blister à 4 stuks
LC-229XL
LC-229XL
blister à 4 stuks

LC-1100BK
LC-1100C
LC-1100M
LC-1100Y
LC-1100VALBP
blister à 4 stuks
LC-1100HYBK
LC-1100HYVALBP
blister à 4 stuks

zwart
blauw
rood
geel
zwart + 3 kleuren

401819
401820
401821
401822
401831

zwart
zwart 2x

401484
401833

blauw
rood
geel
3 kleuren

401485
401486
401487
401832

zwart + 3 kleuren

401816

blauw
rood
geel
3 kleuren

401489
401490
401491
401817

HC
HC
HC

zwart
HC
zwart + 3 kleuren

401488
401818

zwart HC
zwart + 3 kleuren HC

412014
412015

zwart
blauw
rood
geel
zwart + 3 kleuren

404704
404705
404706
404707
404708

zwart
blauw
rood
geel
zwart + 3 kleuren

404250
404251
404252
404253
404254

blauw HC
rood HC
geel HC
zwart HC
zwart + 3 kleuren HC

404255
404256
404257
404258
404259

zwart HC
zwart + 3 kleuren HC

404260
404261

• Originele supplies voor een optimaal resultaat
van uw Brother inkjetprinter.

zwart
blauw
rood
geel
zwart + 3 kleuren

411771
411772
411773
411774
411412

zwart HC
zwart + 3 kleuren

411404
411414

LC-3213
LC-3213
LC-3213
LC-3213
blister à 4 stuks
LC-3217BK
LC-3217C
LC-3217M
LC-3217Y
LC-3217
blister à 4 stuks
LC-3219XLBK
LC-3219XLC
LC-3219XLM
LC-3219XLY
LC-3219XLVAL
blister à 4 stuks
LC-3239XL
LC-3239XL
LC-3239XL
LC-3239XL

blauw HC
rood HC
geel HC
zwart + 3 kleuren HC

405308
405309
405310
405311

zwart
blauw
rood
geel
zwart + 3 kleuren

402371
402372
402373
402374
405312

zwart HC
blauw HC
rood HC
geel HC
zwart + 3 kleuren HC

402375
402376
402377
402378
402379

zwart HC
blauw HC
rood HC
geel HC

405391
405392
405393
405394

Brother inkjetprintersupplies 12002000
• Originele supplies voor een optimaal resultaat van
uw Brother inkjetprinter.
LC-1240BK
LC-1240C
LC-1240M
LC-1240Y
LC-1240VALBP
blister à 4 stuks
LC-1280XLBK
LC-1280XLC
LC-1280XLM
LC-1280XLY
LC-1280XLVALBP
blister à 4 stuks

zwart
blauw
rood
geel
zwart + 3 kleuren

411096
411097
411098
411099
411095

zwart HC
blauw HC
rood HC
geel HC
zwart + 3 kleuren HC

411100
411101
411102
411103
411104

Brother inkjetprintersupplies 500-999
• Originele supplies voor een optimaal resultaat van
uw Brother inkjetprinter.
LC-970BK
LC-970C
LC-970M
LC-970Y
LC-970VALBP
blister à 4 stuks
LC-980BK
LC-980C
LC-980M
LC-980Y
LC-980VALBP
blister à 4 stuks
LC-985BK
LC-985C
LC-985M
LC-985Y
LC-985BKBP2
blister à 2 stuks
LC-985VALBP
blister à 4 stuks

zwart
blauw
rood
geel
zwart + 3 kleuren

411849
411850
411851
411852
411786

zwart
blauw
rood
geel
zwart + 3 kleuren

412215
412218
412220
412222
412301

zwart
blauw
rood
geel
zwart 2x

411440
411441
411442
411443
411445

zwart + 3 kleuren

Product niet gevonden? Bel ons voor informatie!

411447
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Brother laserprintersupplies 100-999
• Originele supplies voor een optimaal resultaat van
uw Brother laserprinter.
TN-230BK
zwart
TN-230C
blauw
TN-230M
rood
TN-230Y
geel
TN-241BK
zwart
TN-241C
blauw
TN-241M
rood
TN-241Y
geel
DR-241CL
zwart + 3 kleuren
doos à 4 stuks
DR-243CL
zwart + 3 kleuren
doos à 4 stuks
TN-243
zwart + 3 kleuren
doos à 4 stuks
TN-243BK
zwart
TN-243C
blauw
TN-243M
rood
TN-243Y
geel
TN-245C
blauw
TN-245M
rood
TN-245Y
geel
TN-247BK
zwart
TN-247C
blauw
TN-247M
rood
TN-247Y
geel
TN-320BK
zwart
TN-320C
blauw
TN-320M
rood
TN-320Y
geel
DR-320CL
zwart + 3 kleuren
doos à 4 stuks
TN-321BK
zwart
TN-321C
blauw
TN-321M
rood
TN-321Y
geel
DR-321CL
zwart + 3 kleuren
doos à 4 stuks
TN-325BK
zwart
TN-325C
blauw
TN-325M
rood
TN-325Y
geel
TN-326BK
zwart
TN-326C
blauw
TN-326M
rood
TN-326Y
geel
TN-421BK
zwart
TN-421C
blauw
TN-421M
rood
TN-421Y
geel
DR-421CL
zwart + 3 kleuren
TN-423BK
zwart
TN-423C
blauw
TN-423M
rood
TN-423Y
geel
TN-426BK
zwart
TN-900BK
zwart
TN-910BK
zwart
TN-910C
blauw
TN-910M
rood
TN-910Y
geel

284

412172
412173
412174
412175
411860
411861
411862
411863
411864
412851
412853
412842
412843
412844
412845
411865
411866
411868
412847
412848
412849
412850
411448
411449
411450
411451
411460

Cartridges en toners

Brother laserprintersupplies
1000-9000

Canon inkjetprintersupplies CL serie

• Originele supplies voor een optimaal resultaat van
uw Brother laserprinter.
TN-1050
DR-1050
TN-2005
TN-2010
TN-2110
TN-2120
DR-2200
TN-2210
TN-2220
DR-2300
TN-2310
TN-2320
DR-2400
TN-2410
TN-2420
TN-3170
DR-3200
TN-3230
TN-3280
DR-3300
TN-3330
TN-3380
DR-3400
TN-3430
TN-3480
TN-3512
TN-3520

zwart
drum
zwart
zwart
zwart
zwart
drum
zwart
zwart HC
drum
zwart
zwart
zwart
zwart
zwart
zwart HC
drum
zwart
zwart
zwart
zwart
zwart
zwart
zwart
zwart
zwart
zwart

411580
411570
411575
411780
411766
411767
411822
411820
411821
411583
411581
411582
411853
405313
405314
411687
411733
411734
411735
411480
411481
411482
411666
411662
411663
411664
411665

• Originele supplies voor een optimaal resultaat met
uw Canon printer.
CL-36
CL-38
CL-41
CL-511
CL-513
CL-541
CL-541XL
CL-546
CL-546XL
CL-546 + PG-545
blister à 2 stuks
CL-561 kleur
CL-561XL kleur

kleur
kleur
kleur
kleur
kleur HC
kleur
kleur HC
kleur
kleur HC
zwart + kleur

411023
411982
411953
411249
411881
410290
410291
404139
404141
404142
405099
405101

> CANON SUPPLIES

412798
412799
412801
412804
412805
411452
411453
411454
411455
412418
412420
412421
412422
430281
430282
430283
430284
430297
430285
430286
430287
430288
430289
412810
430293
430294
430295
430296
1399105
1399106
1399107

Canon inkjetprintersupplies CLI serie
• Originele supplies voor een optimaal resultaat
met uw Canon printer.
CLI-8
CLI-8
CLI-8
CLI-8

zwart
blauw
geel
magenta

411972
411973
411975
411974

Canon inkjetprintersupplies GI serie

Canon inkjetprintersupplies
CLI-500 serie

411232
411247
411233
411234
411235
411259
412588
412601
412589
412590
412591
412602
401237
401241
401238
401239
401240
401228
401244
401247
401243
401245
401246
402341
402353
402345
402342
402343
402344
402352

GI-50 zwart
GI-50 geel
GI-50 blauw
GI-50 rood

Canon inkjetprintersupplies PFI serie
• Originele supplies voor een optimaal resultaat met
uw Canon printer.
PFI-102
PFI-107
PFI-107
PFI-107
PFI-107

mat zwart
blauw
rood
geel
licht zwart

404011
402590
402591
402592
402593

402346
402350
402347
402348
402349
405350
405351
405341
405342
405345
405343
405344
405353

• Originele supplies voor een optimaal resultaat met
uw Canon copier.
zwart
zwart

406146
404060

411242
401031
401035
411255
405796
404138
404140
404142
405797
405098
405096
405100
405097

413081
413084
413082
413083

Canon copiersupplies

C-EXV 33
C-EXV 40

411906

• Originele supplies voor een optimaal resultaat met
uw Canon printer.

• Originele supplies voor een optimaal resultaat
met uw Canon printer.
CLI-521
zwart
CLI-521
grijs
CLI-521
blauw
CLI-521
rood
CLI-521
geel
CLI-521
3 kleuren blister à 3 stuks
CLI-526
zwart
CLI-526
grijs
CLI-526
blauw
CLI-526
rood
CLI-526
geel
CLI-526
3 kleuren blister à 3 stuks
CLI-551
zwart
CLI-551
grijs
CLI-551
blauw
CLI-551
rood
CLI-551
geel
CLI-551
zwart + 3 kleuren
blister à 4 stuks
CLI-551XL
zwart HC
CLI-551XL
grijs HC
CLI-551XL
blauw HC
CLI-551XL
rood HC
CLI-551XL
geel HC
CLI-571
zwart
PGI-570 + CLI-571 2x zwart + 3 kleuren
blister à 5 stuks
CLI-571
grijs
CLI-571
blauw
CLI-571
rood
CLI-571
geel
CLI-571
zwart + 3 kleuren
blister à 4 stuks
CLI-571XL
zwart HC
CLI-571XL
grijs HC
CLI-571XL
blauw HC
CLI-571XL
rood HC
CLI-571XL
geel HC
CLI-581
zwart + 3 kleuren
blister à 4 stuks
PGI-580 + CLI-581 2x zwart + 3 kleuren
blister à 5 stuks
CLI-581XL
zwart HC
CLI-581XL
blauw HC
CLI-581XL
foto blauw HC
CLI-581XL
rood HC
CLI-581XL
geel HC
CLI-581XL
4 kleuren + 50 vel fotopapier
10x15cm
blister à 4 stuks

PG-510 + CL-511 zwart + kleur
blister à 2 stuks
PG-512
zwart
PG-540
zwart
PG-540XL
zwart HC
PG-540 + CL-541
zwart + kleur blister à 2 stuks
PG-540XL + CL-541XL
zwart + kleur blister à 2 stuks
PG-545
zwart
PG-545XL
zwart HC
CL-546 + PG-545 zwart + kleur
blister à 2 stuks
PG-545XL + CL-546XL
zwart + kleur blister à 2 stuks
PG-560 zwart
PG-560 CL-561 zwart + kleur
PG-560XL zwart
PG-560XL CL-561XL photo value

Canon inkjetprintersupplies PG serie

Canon inkjetprintersupplies PGI serie
• Originele supplies voor een optimaal resultaat met
uw Canon printer.
PGI-5
PGI-35
PGI-520
PGI-520
blister à 2 stuks
PGI-525
PGI-525
blister à 2 stuks
PGI-550
PGI-550XL
PGI-550 + CLI-551
blister à 6 stuks
PGI-570
PGI-570 + CLI-571
blister à 5 stuks
PGI-570XL
PGI-580
PGI-580XL
PGI-580XXL
PGI-1500XL
PGI-1500XL
PGI-1500XL
PGI-1500XL
PGI-1500XL
blister à 4 stuks
PGI-2500XL
PGI-2500XL
PGI-2500XL
PGI-2500XL
PGI-2500XL
blister à 4 stuks

zwart
zwart
zwart
zwart 2x

411977
412596
411248
440005

zwart
zwart 2x

412587
412599

zwart
zwart HC
zwart + kleur

401236
401242
401853

zwart
2x zwart + 3 kleuren

402351
402353

zwart HC
zwart
zwart HC
zwart EHC
zwart HC
blauw HC
rood HC
geel HC
zwart + kleur HC

402354
405332
405333
405334
401869
401870
401871
401872
401875

zwart HC
blauw HC
rood HC
geel HC
zwart + kleur

401876
401877
401878
401879
401880

• Originele supplies voor een optimaal resultaat met
uw Canon printer.
PG-37
PG-40
PG-40 + CL-41
blister à 2 stuks
PG-510

zwart
zwar t
zwart + kleur

411981
411978
411905

zwart

411240

Product niet gevonden? Bel ons voor informatie!
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055H
055H

rood
geel

Cartridges en toners

405618
405619

> EPSON SUPPLIES

T03U5
603
3 kleuren
T03U6
603
zwart + 3 kleuren
T30A1
603XL
zwart
T00P140 zwart
T03A3 603XL blauw
T00P240 blauw
T03A3 603XL rood
T03U1 603 zwart
T03U2
603
blauw
T03A4 603XL geel
T03U3
603
rood
T03U4
603
geel
T03A6 603XL zwart + 3 kleuren
T03A9 603 zwart + 3 kleuren
502XL zwart SEC
502XL geel SEC
502XL blauw SEC
502XL rood SEC

Canon kleurencopiersupplies
• Originele supplies voor een optimaal resultaat met
uw Canon copier.
C-EXV 29
C-EXV 29
C-EXV 34
C-EXV 34
C-EXV 49
C-EXV 49
C-EXV 49
C-EXV 49
C-EXV 55
C-EXV 55
C-EXV 55
C-EXV 55

zwart
geel
zwart
rood
zwart
blauw
rood
geel
rood
blauw
zwart
geel

440028
440031
404056
404058
406168
406169
406170
406171
1398063
1398064
1398065
1398066

402722
402723
402724
412274
402725
412275
402726
402718
402719
402727
402720
402721
402728
402729
1388181
1388182
1388183
1388184

039H
052
052H
719
719H
724H
725
726
728
737
057H
057

zwart
zwart
zwart
zwart
zwart HC
zwart HC
zwart
zwart
zwart
zwart
zwart
wart

410162
405589
405590
412597
412598
412204
412201
411274
411288
406002
405602
405601

Epson inkjetprintersupplies 407 serie
• De Epson inktcartridge is van hoge kwaliteit en
produceert verzorgde afdrukken die bestand zijn
tegen vlekken en vervagen.
• Epson-inkten zijn speciaal ontwikkeld om samen
te werken met Epson-printers en keer op keer de
beste resultaten te leveren.
• De toner levert betrouwbare, scherpe en levendige
afdrukken.
• Gebruik deze inktcartridges voor uw afdruktaken
thuis en op werk.
• De Epson-cartridges zijn geschikt om eenvoudig
foto’s, zakelijke documenten en schoolprojecten af
te drukken.
407 T07U440
407 T07U140
407 T07U240
407 T07U340

geel
zwart
blauw
rood

1399715
1399716
1399717
1399718

> DELL SUPPLIES

Canon kleurenlaserprintersupplies

• Originele merkcartridges voor een optimaal resultaat met uw Epson printer.
T1281
zwart
T1282
blauw
T1283
rood
T1284
geel
T1285
zwart + 3 kleuren
blister à 4 stuks
T1291
zwart
T1292
blauw
T1293
rood
T1294
geel
T1295
zwart + 3 kleuren
blister à 4 stuks

Canon laserprintersupplies
• Originele supplies voor een optimaal resultaat met
uw Canon printer.

Epson inkjetprintersupplies T10-T14

402491
402492
402493
402494
402495
402562
402563
402496
402564
402497

Epson inkjetprintersupplies T05
• Originele merkcartridges voor een optimaal resultaat met uw Epson printer.
405XL zwart + 3 kleuren
405 blauw
405 zwart
405 rood
405XL zwart
405 geel
405XL blauw
405 zwart + 3 kleuren
405XL geel
405XXL zwart
405XL rood

1391717
1391718
1391719
1391720
1391721
1391722
1391723
1391724
1391725
1391726
1391727

Epson inkjetprintersupplies T20-T30
• Originele merkcartridges voor een optimaal resultaat met uw Epson printer.
T2431
24XL
zwart HC
T2438
24XL
foto zwart +
6 kleuren HC
blister à 6 stuks
T2621
26XL
zwart HC
T2631
26XL
foto zwart HC
T2636
26XL
zwart + 3 kleuren HC
blister à 4 stuks
T2711
27XL
zwart HC
T2712
27XL
blauw HC
T2713
27XL
rood HC
T2714
27XL
geel HC
T2791
27XXL zwart EHC
T2991
29XL
zwart HC
T2992
29XL
blauw HC
T2993
29XL
rood HC
T2994
29XL
geel HC
T2996
29XL
zwart + 3 kleuren HC
blister à 4 stuks
T3364
33XL
geel HC
T3351
33XL
zwart HC
T3357
33XL
zwart 2x + 3 kleuren
HC blister à 5 stuks
T3362
33XL
blauw HC
T3363
33XL
rood HC
T3596
35XL
zwart + 3 kleuren HC

405355
401572
402525
402526
401584
402565
402534
402535
402536
402537
402543
402544
402545
402546
402547
402557
402553
405280
402555
402556
402704

• Originele supplies voor een optimaal resultaat met
uw Canon printer.
045H
045H
045H
045H
046H
046H
046H
046H
716
716
716
716
718
718
718
718
731
731
731
731
731H
054
054
054
054
054H
054H
054H
054H
055
055
055
055
055H
055H
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zwart HC
blauw HC
rood HC
geel HC
zwart HC
blauw HC
rood HC
geel HC
zwart
blauw
rood
geel
zwart
blauw
rood
geel
zwart
blauw
rood
geel
zwart HC
zwart
blauw
rood
geel
zwart
blauw
rood
geel
zwart
blauw
rood
geel
zwart
blauw

405320
405321
405322
405323
405328
405329
405330
405331
411236
411237
411238
411239
412313
412314
412315
412316
401663
401664
401665
401666
401667
405604
405605
405606
405607
405608
405609
405610
405611
405612
405613
405614
405615
405616
405617

Epson inkjetprintersupplies T15-T19
• Originele merkcartridges voor een optimaal resultaat met uw Epson printer.

Dell laserprintersupplies

Epson inkjetprintersupplies 502 serie

• Originele supplies voor een optimaal resultaat
met uw Dell printer.

• Originele merkcartridges voor een optimaal
resultaat met uw Epson printer.
• Let op: dit artikel is voorzien met een beveiliging
in de verpakking.

593-11140

zwart HC

416216

T03R1
102
zwart
411996
T03R2
102
blauw
411997
T03R3
102
rood
411998
T03R4
102
geel
411999
T02G14
202XL zwart HC
402657
T02G74
202XL zwart + 3 kleuren + foto 4 0 2 6 6 2
zwart HC blister à 5 stuks
T2661
266
zwart
404691
T2670
267
3 kleuren
404692
blister à 3 stuks
T02W1
502XL zwart HC
402709
T02W6
502XL zwart + 3 kleuren HC 4 0 2 7 1 4
blister à 4 stuks
T02W9
502XL zwart + 502
402715
3 kleuren blister à 4 stuks
T00P340 rood
412276
T00P350 zwart
412277

T1631
16XL
T1632
16XL
T1633
16XL
T1636
16XL
blister à 4 stuks
T1811
18XL
T1812
18XL
T1813
18XL
T1816
18XL
blister à 4 stuks

zwart HC
blauw HC
rood HC
zwart + 3 kleuren HC

402505
402506
402507
402509

zwart HC
blauw HC
rood HC
zwart + 3 kleuren HC

402515
402516
402517
402519

Epson inkjetprintersupplies T06-T07
• Originele merkcartridges voor een optimaal resultaat met uw Epson printer.
T0711
T0712
T0713
T0714
T0715
113 EcoTank
113 EcoTank
113 EcoTank
113 EcoTank

zwart
blauw
rood
geel
zwart + 3 kleuren
blister à 4 stuks
rood
zwart
geel
blauw

402487
402488
402489
402490
402558
1391728
1391729
1391730
1391731

Product niet gevonden? Bel ons voor informatie!
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344
C9363EE
kleur
350
CB335EE
zwart
350XL
CB336EE
zwart HC
305
3YM61AE zwart
305XL 3YM63AE 3 kleuren
305 3YM60AE
3 kleuren
305XL 3YM62AE
zwart
307XL 3YM64AE zwart

411761
412570
412640
1385987
1385988
1385989
1385990
1385992

Epson inktjetprintersupplies T6

HP inkjetprintersupplies 50-80 serie

• Originele merkcartridges voor een optimaal
resultaat met uw Epson printer.

• Originele supplies voor een optimaal resultaat met
uw HP printer.

T664140
T664240
T664340
T664440

56
C6656AE
57
C6657A
62
C2P04AE
62XL
C2P05AE
62
C2P06AE
62XL
C2P07AE
62
N9J71AE
blister à 2 stuks
72
C9370A
72
C9371A
72
C9372A
72
C9373A
72
C9374A
72
C9403A

zwart
blauw
rood
geel

404438
404439
404440
404441

> HP SUPPLIES

HP inkjetprintersupplies 32XL serie
• Originele supplies voor een optimaal resultaat met
uw HP printer.
21
C9351A
21XL C9351CE
22
C9532A
32XL 1VV24AE

zwart
zwart HC
kleur
ZWART

412381
411213
412382
1388492

zwart
kleur
zwart
zwart HC
kleur
kleur HC
zwart + kleur

412237
412232
404184
404185
404186
404187
410395

foto zwart
blauw
rood
geel
grijs
mat zwart

411176
411177
411178
411179
411180
411189

HP inkjetprintersupplies 305 serie
• Originele supplies voor een optimaal resultaat met
uw HP printer.
300
CC640E
zwart
300
CC643E
kleur
300XL
CC641E
zwart HC
300XL
CC644E
kleur HC
301
CH561EE
zwart
301
CH562EE
kleur
301
N9J72AE
zwart + kleur
blister à 2 stuks
301XL
CH563EE
zwart HC
301XL
CH564EE
kleur HC
302
F6U65AE
kleur
302
F6U66AE
zwart
302
X4D37AE
zwart + kleur
blister à 2 stuks
302XL
F6U67AE
kleur HC
302XL
F6U68AE
zwart HC
303
T6N02AE
zwart
303
T6N01AE
kleur
303XL
T6N04AE
zwart HC
303XL
T6N03AE
kleur HC
304
N9K06AE
zwart
304
N9K05AE
kleur
304 3JB05AE zwart + kleur
blister à 2 stuks
304XL
N9K08AE
zwart
304XL
N9K07AE
kleur
336
C9362EE
zwart
337
C9364EE
zwart
338
C8765EE
zwart
339
C8767EE
zwart
342
C9361EE
kleur
343
C8766EE
kleur

288

411215
411217
411216
411218
404035
404036
410396
404037
404038
410295
410292
402369
410293
410294
412574
412575
412576
412577
410296
410297
404541
410298
410299
411169
411168
411778
411762
411170
411765

HP inkjetprintersupplies
5000-999 serie
HP inkjetprintersupplies 351-400 serie
• Originele supplies voor een optimaal resultaat met
uw HP printer.
351
CB337EE
351XL
CB338EE
364
N9J73AE
blister à 4 stuk
364XL CB322EE
364XL CB323EE
364XL CB324EE
364XL CB325EE
364XL CN684EE
364XL N9J74AE
HC blister à 4 stuk

kleur
412571
kleur HC
412641
zwart + 3 kleuren 4 1 0 3 9 7
foto zwart HC
blauw HC
rood HC
geel HC
zwart HC
zwart + 3 kleuren

412211
412212
412213
412214
412216
410398

• Originele supplies voor een optimaal resultaat
met uw HP printer.
1400605

HP inkjetprintersupplies
600-700 serie

HP inkjetprintersupplies 81-99 serie

• Originele supplies voor een optimaal resultaat met
uw HP printer.
711
CZ129A
zwart
711
CZ130A
blauw
711
CZ131A
rood
711
CZ132A
geel
711
CZ133A
zwart HC
711
CZ134A
blauw HC doos à
3 stuks
711
CZ135A
rood HC
doos à
3 stuks
711
CZ136A
geel HC
doos à
3 stuks
727
B3P23A
foto zwart HC
727
B3P22A
mat zwart HC
727
B3P19A
blauw HC
727
B3P20A
rood HC
727
B3P21A
geel HC
727
B3P24A
grijs HC
727
C1Q12A
mat zwart EHC
728
F9J68A
mat zwart
728
F9J66A
rood
728
F9J65A
geel
652 F6V25AE zwart
652 F6V24AE kleur
728
F9J67A
blauw
727 F9J78A geel
730 P2V72A grijs
727 P2V72A foto zwart
727 F9J80A grijs
727 F9J77A rood
727 F9J76A blauw
730 P2V71A mat zwart
730 P2V73A foto zwart
730 P2V70A geel
730 P2V69A rood
730 P2V68A blauw

935XL C2P25AE
935XL C2P26AE
940XL C4906AE
950XL CN045AE
951XL
CN046AE
951XL
CN047AE
951XL
CN048AE
953XL L0S70AE
953XL F6U16AE
953XL F6U17AE
953XL F6U18AE
953XL 1CC21AE
75vel A4 + 3 kleuren
957XL L0R40AE
950/951 6ZC65AE
934/935 6ZC72AE
953
6ZC69AE
903
6ZC743E
933
CN059AE
912
6ZC74AE
933
CN058AE
933
CN060AE

rood
geel
zwart HC
zwart HC
blauw HC
rood HC
geel HC
zwart HC
blauw HC
rood HC
geel HC
blister à 3 stuks
zwart HC
zwart + 3 kleuren
zwart + 3 kleuren
zwart + 3 kleuren
zwart + 3 kleuren
rood
zwart + 3 kleuren
blauw
geel

404194
404195
410866
411139
411140
411141
411142
404479
404481
404482
404483
410310
404480
1391588
1391589
1391590
1391591
1391593
1391594
1391595
1391596

• Originele supplies voor een optimaal resultaat met
uw HP printer.
82

CH565A

zwart 4 1 0 9 9 9

416193
416194
416195
416196
416197
416198
416199
416200
401888
401889
401890
401891
401892
401893
401894
404694
404908
404909
404544
404545
404907
405450
405460
405451
405452
405453
405454
405455
405456
405457
405458
405459

HP inkjetprintersupplies 900-951 serie

HP inkjetprintersupplies
963-999 serie

• Originele supplies voor een optimaal resultaat met
uw HP printer.

• Originele supplies voor een optimaal resultaat met
uw HP printer.

901XL
CC654AE
zwart HC
901
CC656AE
kleur
903
T6L99AE
zwart
903
T6L87AE
blauw
903
T6L91AE
rood
903
T6L95AE
geel
903XL T6M15AE
zwart HC
903XL T6M03AE
blauw HC
903XL T6M07AE
rood HC
903XL T6M11AE
geel HC
903XL 3HZ51AE
zwart + 3 kleuren
HC
blister à 4 stuks
903XL 1CC20AE
75vel A4 + 3 kleuren blister à 3 stuks
907XL T6M19AE
zwart HC
912
3YL80AE
zwart
912
3YL77AE
blauw
912
3YL78AE
rood
912
3YL79AE
geel
912XL
3YL84AE
zwart
912XL
3YL81AE
blauw
912XL
3YL82AE
rood
912XL
3YL83AE
geel
913A
L0R95AE
zwart
913A
F6T77AE
blauw
913A
F6T78AE
rood
913A
F6T79AE
geel
917XL
3YL85AE
zwart
920XL CD975AE
zwart HC
920XL CD972AE
blauw HC
920XL CD973AE
rood HC
920XL CD974AE
geel HC
932XL CN053AE
zwart HC
933XL CN054AE
blauw HC
933XL CN055AE
rood HC
933XL CN056AE
geel HC
934
C2P19AE
zwart
934XL C2P23AE
zwart
935XL C2P24AE
blauw

963
3JA26AE
zwart
963
3JA23AE
blauw
963
3JA24AE
rood
963
3JA25AE
geel
963XL
3JA30AE
zwart HC
963XL
3JA27AE
blauw HC
963XL
3JA29AE
rood HC
963XL
3JA30AE
geel HC
970XL
CN625AE
zwart HC
971XL
CN626AE
blauw HC
971XL
CN627AE
rood HC
971XL
CN628AE
geel HC
973X
L0S07AE
zwart HC
973X
F6T81AE
blauw HC
973X
F6T82AE
rood HC
973X
F6T83AE
geel HC
981X
L0R12A
zwart HC
991X
M0K02AE
zwart HC
991X
M0J90AE
blauw HC
991X
M0J98AE
geel HC
991X
M0J94AE
rood HC
963
6ZC70AE
zwart + 3 kleuren
932 933 6ZC71AE zwart + 3 kleuren

411220
411221
410300
410301
410302
410303
410304
410305
410306
410307
404497
410309
410308
405076
405077
405078
405079
405080
405081
405082
405083
404460
404461
404462
404463
405085
404031
404032
404033
404034
401048
401009
401010
401011
404188
404192
404193

Product niet gevonden? Bel ons voor informatie!

405086
405087
405088
405089
405090
405091
405092
405093
411606
411607
411608
411609
404464
404465
404466
404467
404488
404447
404448
404450
404449
1391592
1400564
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415A
415A
415A
415X
415X
415X
415X
415A

HP inkjetprintersupplies promopacks

HP laserprintertoners 0-49 serie

HP laserprintertoners 100 serie

• Originele supplies voor een optimaal resultaat
met uw HP printer.
• HP heeft diverse leuke acties voor u.
• Er zijn combipakketten waarin twee cartridges
zitten voor een lagere prijs.
• Ook zijn er fotopakketten, waarbij fotopapier en
fotocartridges aantrekkelijk zijn gecombineerd.

• Originele supplies voor een optimaal resultaat met
uw HP printer.

• Originele supplies voor een optimaal resultaat met
uw HP printer.

21 + 22
SD367AE
doos à 2 stuks
300
CN637EE
doos à 2 stuks
350 + 351 SD412AE
doos à 2 stuks

zwart + kleur

411254

zwart + kleur

410286

zwart + kleur

411258

HP laserprintersupplies
• Originele supplies voor een optimaal resultaat
met uw HP printer.
Fuser CE978A
CB463A kleur
Fuser CB458A

1400602
1400603
1400606

05A
CE505A
05A
CE505D
doos à 2 stuks
05X
CE505X
05X
CE505XD
2 stuks
12A
Q2612A
12A
Q2612AD
oos à 2 stuks
14A
CF214A
14X
CF214X
17A
CF217A
19A
CF219A
26A
CF226A
26X
CF226X
26X
CF226XD
2 stuks
30A
CF230A
30X
CF230X
32A
CF232A
35A
CB435A
36A
CB436A
36A
CB436AD
doos à 2 stuks
37A
CF237A
37X
CF237X
37Y
CF237Y
42A
Q5942A
44A
CF244A
49A
Q5949A
49X
Q5949X
25X
CF325X

zwart
zwart 2x

411031
411957

zwart HC
411132
zwart 2x HC doos à 4 1 2 7 5 0
zwart
zwart 2x

411053
411091

zwart
zwart HC
zwart
drum zwart
zwart
zwart HC
zwart 2x HC doos à

411600
411601
402363
402364
402283
402284
402485

zwart
zwart HC
drum zwart
zwart
zwart
zwart 2x

402365
402366
402367
411198
411199
411174

zwart
zwart HC
zwart EHC
zwart
zwart
zwart
zwart HC
zwart

403937
403938
403939
412448
404224
412445
412446
404364

125A
CB540A
zwart
125A
CB541A
blauw
125A
CB542A
geel
125A
CB543A
rood
125A
CF373AM
3 kleuren doos à
3 stuks
126A
CE310A
zwart
126A
CE310AD
zwart 2x doos à
2 stuks
126A
CE311A
blauw
126A
CE312A
geel
126A
CE313A
rood
126A
CE314A
drum zwart
126A
CF341AM
3 kleuren
doos à 3 stuks
128A
CE320A
zwart
128A
CE321A
blauw
128A
CE323A
rood
128A
CE322A
geel
128A
CF371AM
3 kleuren
doos à 3 stuks
128A
CE320AD
zwart 2x
doos à 2 stuks
130A
CF350A
zwart
130A
CF351A
blauw
130A
CF352A
geel
130A
CF353A
rood
131A
CF210A
zwart
131X
CF210X
zwart HC
131A
CF211A
blauw
131A
CF212A
geel
131A
CF213A
rood
131A
U0SL1AM
3 kleuren doos à 3 stuks
131X
CF210XD
zwart 2x HC
doos à 2 stuks
117A
W2071A
blauw
117A
W2072A
geel
117A
W2073A
rood
120A
W1120A
zwart
117A
W2070A
zwart
106A
W1106A
zwart
143A
W1143A
zwart
143A
W1143AD
2x zwart
147A
W1470A
zwart

411943
411950
411952
411955
411942
410968
411131
410969
410971
410970
411499
410967
410909
410910
410911
410912
410915
411956
412554
412555
412557
412556
411386
411387
411388
411389
411390
411392
404090
413069
413070
413071
413067
413068
1387658
1388136
1388137
1399719

HP laserprintertoners 200 serie

HP laserprintertoners 300 serie

• Originele supplies voor een optimaal resultaat met
uw HP printer.

• Originele supplies voor een optimaal resultaat met
uw HP printer.

201A
CF400A
201X
CF400X
201X
CF400XD
doos à 2 stuks
201A
CF401A
201X
CF401X
201A
CF402A
201X
CF402X
201A
CF403A
201X
CF403X
201X
CF253XM
doos à 3 stuk
203A
CF540A
203A
CF541A
203A
CF543A
203A
CF542A
203X
CF540X
203X
CF541X
203X
CF543X
203X
CF542X
205A
CF530A
205A
CF531A
205A
CF533A
205A
CF532A
216A
W2410A
216A
W2411A
216A
W2412A
216A
W2413A
207A
W2212A
207A
W2213A
207X
W2210X
207X
W2211X
207X
W2212X
207X
W2213X
207A
W2210A
207A
W2211A
212A
W2121A
212A
W2122A
212A
W2120A
212X
W2122X
212X
W2121X
212X
W2123X
212X
W2120X
212A
W2123A

304A
CC530A
304A
CC530AD
doos à 2 stuks
304A
CC531A
304A
CC532A
304A
CC533A
304A
CF372AM
doos à 3 stuks
305A
CE410A
305X
CE410X
305X
CE410XD
doos à 2 stuks
305A
CE411A
305A
CE412A
305A
CE413A
305A
CF370AM
doos à 3 stuks
307A
CE740A
307A
CE741A
307A
CE742A
307A
CE743A
312A
CF380A
312X
CF380X
312X
CF380XD
doos à 2 stuks
312A
CF381A
312A
CF383A
312A
CF382A
312A
CF440AM
doos à 3 stuks

zwart
zwart HC
zwart 2x HC

402130
402131
402480

blauw
blauw HC
geel
geel HC
rood
rood HC
3 kleuren HC

402132
402133
402134
402135
402136
402137
402481

zwart
blauw
rood
geel
zwart HC
blauw HC
rood HC
geel HC
zwart
blauw
rood
geel
zwart
blauw
rood
geel
rood
geel
zwart
blauw
rood
geel
zwart
blauw
blauw
geel
zwart
geel
blauw
rood
zwart
rood

405260
405261
405262
405263
405264
405265
405266
405267
405268
405269
405270
405271
413168
413169
413170
413171
413613
413614
413615
413616
413617
413618
413611
413612
1400608
1400609
1400610
1400611
1400612
1400613
1400614
1400873

zwart
zwart 2x

412307
412312

blauw
geel
rood
3 kleuren

412308
412309
412310
412306

zwart
zwart HC
zwart

411372
411376
2x HC 4 1 1 3 6 8

blauw
geel
rood
3 kleuren

411373
411375
411374
411369

zwart
blauw
geel
rood
zwart
zwart HC
zwart 2x HC

411396
411397
411399
411398
410934
410935
412005

blauw
rood
geel
3 kleuren

410936
410937
410938
412004

HP laserprintertoners 400 serie
• Originele supplies voor een optimaal resultaat met
uw HP printer.
410A
CF410A
410X
CF410X
410X
CF410XD
doos à 2 stuks
410A
CF411A
410X
CF411X
410A
CF412A
410X
CF412X
410A
CF413A
410X
CF413X
410X
CF252XM
doos à 3 stuks
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zwart
zwart
zwart

W2030A
W2031A
W2033A
W2030X
W2031X
W2033X
W2032X
W2032A

zwart
blauw
rood
zwart
blauw
rood
geel
geel

413059
413060
413062
413063
413064
413066
413065
413061

HP laserprintertoners 50-99 serie
• Originele supplies voor een optimaal resultaat met
uw HP printer.
51A
Q7551A
53A
Q7553A
53X
Q7553X
55A
CE255A
55X
CE255X
55X
CE255XD
doos à 2 stuks
64A
CC364A
78A
CE278A
78A
CE278AD
doos à 2 stuks
79A
CF279A
80A
CF280A
80X
CF280X
80X
CF280XD
doos à 2 stuks
81A
CF281A
81X
CF281X
83A
CF283A
83A
CF283AD
doos à 2 stuks
83X
CF283X
83X
CF283XD
doos à 2 stuks
85A
CE285A
85A
CE285AD
doos à 2 stuks
87A
CF287A
87X
CF287X
87X
CF287XD
doos à 2 stuks
90A
CE390A
90X
CE390X
90X
CE390XD
doos à 2 stuks
94A
CF294A
94X
CF249X
59A
CF259A
59X
CF259X
89A CF289A zwart
89X CF289X zwart

zwart
zwart
zwart HC
zwart
zwart HC
zwart 2x HC

412161
412115
412116
411292
411294
411290

zwart
zwart
zwart 2x

411797
411349
411130

zwart
zwart
zwart HC
zwart 2x HC

402368
411740
411741
411742

zwart
zwart
zwart
zwart 2x

401855
401856
410916
410901

zwart HC
zwart 2x HC

404098
402484

zwart
zwart 2x

412408
411175

zwart
zwart HC
zwart 2x HC

402285
402286
402486

zwart
zwart HC
zwart 2x HC

410913
410914
411811

zwart
zwart
zwart
zwart

412932
412933
412934
412935
406265
406266

402287
402288
2x HC 4 0 2 4 8 2

blauw
blauw
geel
geel HC
rood
rood HC
3 kleuren HC

402289
402290
402291
402292
402293
402294
402483

Product niet gevonden? Bel ons voor informatie!
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TK-5240Y
TK-6305
TK-7310
TK-5305
TK-5305
TK-5305
TK-5305

> KYOCERA SUPPLIES

geel
zwart
zwart
zwart
geel
rood
blauw

404359
411467
1386049
1401096
1401098
1401099
1401106

Kyocera laserprintsupplies
TK8000-9999
HP laserprintertoners 800 serie

• Originele supplies voor een optimaal resultaat met
uw Kyocera printer.

• Originele supplies voor een optimaal resultaat met
uw HP printer.

TK-8115K
TK-8115C
TK-8115M
TK-8115Y
TK-8305K
TK-8305C
TK-8305M
TK-8305Y
TK-8325K
TK-8325C
TK-8325M
TK-8325Y
TK-8335K
TK-8335C
TK-8335M
TK-8335Y
TK-8345K
TK-8345C
TK-8345M
TK-8345Y
TK-8515K
TK-8515C
TK-8515M
TK-8515Y

TM

HP laserprintertoners 500 serie
• Originele supplies voor een optimaal resultaat met
uw HP printer.
504X
504A
504A
504A
507A
507X
507A
507A
507A
508A
508X
508A
508X
508A
508X
508A
508X

CE250X
CE251A
CE252A
CE253A
CE400A
CE400X
CE401A
CE403A
CE402A
CF360A
CF360X
CF361A
CF361X
CF362A
CF362X
CF363A
CF363X

zwart HC
blauw
geel
rood
zwart
zwart HC
blauw
rood
geel
zwart
zwart HC
blauw
blauw HC
geel
geel HC
rood
rood HC

411302
411303
411304
411305
411283
416220
411284
411285
411286
402138
402139
402140
402141
402142
402143
402144
402145

824A
824A
824A
824A
824A
825A
827A
827A
827A
827A

CB383A
CB384A
CB385A
CB386A
CB387A
CB390A
CF300A
CF301A
CF303A
CF302A

rood
drum zwart
drum blauw
drum geel
drum rood
zwart
zwart
blauw
rood
geel

411919
411920
411921
411922
411940
411941
401858
401859
401860
401861

Kyocera laserprintsupplies TK1-499
• Originele supplies voor een optimaal resultaat met
uw Kyocera printer.
TK-170
TK-350

zwart
zwart

412119
412586

Kyocera laserprintsupplies TK500-699
• Originele supplies voor een optimaal resultaat
met uw Kyocera printer.
TK-580K
TK-590K
TK-590C
TK-590M
TK-590Y

zwart
zwart
blauw
rood
geel

411514
412578
412579
412580
412581

zwart
blauw
rood
geel
zwart
blauw
rood
geel
zwart
blauw
rood
geel
zwart
blauw
rood
geel
zwart
blauw
rood
geel
zwart
blauw
rood
geel

404726
404727
404728
404729
411468
411469
411470
411471
411622
411623
411624
411625
411783
411787
411788
411789
411781
411775
411776
411777
411809
411801
411802
411803
1401097
1401100
1401101
1401102
1401103
1401104
1401105
1401107

Kyocera laserprintsupplies
K1000-7999

HP laserprintertoners 659 serie
• Originele supplies voor een optimaal resultaat met
uw HP printer.
647A
648A
648A
648A
650A
650A
650A
650A
651A
651A
651A
651A
652A
653X
653A
658X
658X
658A
658X
658X
660A
659A
659A
659A
659A
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CE260A
CE261A
CE262A
CE263A
CE270A
CE271A
CE272A
CE273A
CE340A
CE341A
CE342A
CE343A
CF320A
CF320X
CF323A
W2000X
W2001X
W200A
W2002X
W2032X
W2004A
W2011A
W2013A
W2012A
W2010A

zwart
blauw
geel
rood
zwart
blauw
geel
rood
zwart
blauw
geel
rood
zwart
zwart HC
rood
zwart
blauw
zwart
geel
rood
zwart
blauw
rood
geel
zwart

412401
412402
412403
412404
440006
440002
440004
440003
401726
401727
401729
401728
404241
404242
404245
440036
440037
440032
440038
440039
1385993
1385994
1385995
1385996
1385997

• Originele supplies voor een optimaal resultaat met
uw HP printer.
• HP heeft voor enkele veel gebruikte cartridges
een voordeelpakket samengesteld wat u ruim 15%
voordeel oplevert.

TK-1125
TK-1130
TK-1140
TK-1150
TK-1160
TK-1170
TK-3060K
TK-3100
TK-3110
TK-3130
TK-3150
TK-3160
TK-3170
TK-3190
TK-5140K
TK-5140C
TK-5140M
TK-5140Y
TK-5150K
TK-5150C
TK-5150M
TK-5150Y
TK-5195K
TK-5195C
TK-5195M
TK-5195Y
TK-5220K
TK-5220C
TK-5220M
TK-5220Y
TK-5230K
TK-5230C
TK-5230M
TK-5230Y
TK-5240K
TK-5240C
TK-5240M

3 kleuren

412306

3 kleuren

411369

3 kleuren

411942

3 kleuren

410967

3 kleuren

412004

3 kleuren

410915

3 kleuren

411392

C242XC0
C242XK0
C242XM0
C242XY0
B222X00

blauw
zwart
rood
geel
zwart

404632
404633
404634
404635
404636

Lexmark laserprintersupplies E-X serie

> LEXMARK SUPPLIES
• Originele supplies voor een optimaal resultaat met
uw Kyocera printer.

304A CF372AM
doos à 3 stuks
305A CF370AM
doos à 3 stuks
125A CF373AM
doos à 3 stuks
126A CF341AM
doos à 3 stuks
312A CF440AM
doos à 3 stuks
128A CF371AM
doos à 3 stuks
131A U0SL1AM
doos à 3 stuks

• Originele supplies voor een optimaal resultaat met
uw IBM-Lexmark printer.

TM

HP laserprintertoners promopacks

zwart
zwart
zwart
zwart
zwart
zwart
zwart
zwart
zwart
zwart
zwart
zwart
zwart
zwart
zwart
blauw
rood
geel
zwart
blauw
rood
geel
zwart
blauw
rood
geel
zwart
blauw
rood
geel
zwart
blauw
rood
geel
zwart
blauw
rood

Lexmark laserprintersupplies B-C serie

433048
411094
411105
402380
402383
402381
402694
404061
404062
404063
404029
402384
402385
402386
402146
402149
402148
402147
402150
402153
402152
402151
402580
402581
402582
402583
404348
404349
404350
404351
404352
404353
404354
404355
404356
404357
404358

• Originele supplies voor een optimaal resultaat met
uw IBM-Lexmark printer.
T650A11E
T650H11E
T650H31E

zwart
zwart HC
zwart

411698
406283
400732

Kyocera laserprintsupplies TK700-999
• Originele supplies voor een optimaal resultaat met
uw Kyocera printer.
WT-860
TK-895K
TK-895C
TK-895M
TK-895Y

opvangbak toner
zwart
blauw
rood
geel

405502
412412
412413
412414
412415

TM

Lexmark laserprintersupplies 15-69
• Originele supplies voor een optimaal resultaat met
uw IBM-Lexmark printer.
50F0Z00
50F2H00
50F2X00
51F2H00
52D0Z00
52D2000
52D2H00
52D2H0E
52D2X00
60F2H00
25B3079
56F2U00
56F2000
56F0Z00

drum zwart
zwart
zwart
zwart
zwart
zwart
zwart HC
zwart
zwart HC
zwart
zwart
zwart
zwart
zwart

404430
410103
410105
401881
401857
410106
410107
411630
410108
406306
412248
405107
405108
405109

Product niet gevonden? Bel ons voor informatie!
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> OKI SUPPLIES

> SAMSUNG SUPPLIES

> QUANTORE INKJETCARTRIDGES

Oki kleurenlaserprintersupplies C serie

Samsung laserprintersupplies C-serie

Quantore inktcartridges
voor Brother printers

Quantore inktcartridges
voor Canon printers C serie

Quantore inktcartridges
voor Canon printers P serie

Quantore inktcartridges
voor Epson printers

• Originele supplies voor een optimaal resultaat met
uw Oki printer.

• Originele supplies voor een optimaal resultaat met
uw Samsung printer.

44469706
44469705
44469704
44469724
44469723
44469722
44469803
44973536
46490608
46490607
46490606
46490605

CLT-K404S
CLT-C404S
CLT-M404S
CLT-Y404S
CLT-P504C
doos à 4 stuks

• Quantore is het voordeligste alternatief voor
printersupplies.
• In het assortiment van Quantore zijn cartridges
voor veel printers van Brother opgenomen.
• Stuk voor stuk vlijmscherp geprijsd.
• Quantore is vriendelijk voor het milieu.
• Lege cartridges zijn en worden zoveel mogelijk
hergebruikt om het milieu te sparen.

• Quantore is het voordeligste alternatief voor
printersupplies.
• In het assortiment van Quantore zijn cartridges
voor vele printers van Canon opgenomen.
• Stuk voor stuk vlijmscherp geprijsd.
• Quantore is vriendelijk voor het milieu. Lege
cartridges zijn en worden zoveel mogelijk
hergebruikt om het milieu te sparen.
• En uiteraard staat Quantore voor een uitstekende
kwaliteit van deze geremanufactureerde cartridges.

• Quantore is het voordeligste alternatief voor
printersupplies.
• In het assortiment van Quantore zijn cartridges
voor vele printers van Canon opgenomen.
• Stuk voor stuk vlijmscherp geprijsd.
• Quantore is vriendelijk voor het milieu. Lege
cartridges zijn en worden zoveel mogelijk
hergebruikt om het milieu te sparen.
• En uiteraard staat Quantore voor een uitstekende
kwaliteit van deze geremanufactureerde cartridges.

• Quantore is het voordeligste alternatief voor
printersupplies.
• In het assortiment van Quantore zijn cartridges
voor veel printers van Epson opgenomen.
• Stuk voor stuk vlijmscherp geprijsd.
• Quantore is vriendelijk voor het milieu. Lege
cartridges zijn en worden zoveel mogelijk
hergebruikt om het milieu te sparen.
• En uiteraard staat Quantore voor een uitstekende
kwaliteit.

CL-41
kleur
CL-511
kleur
CL-513
kleur
CLI-8
zwart
CLI-8
blauw
CLI-8
rood
CLI-8
geel
CLI-8 + PGI-5 zwart + 3 kleuren
blister à 4 stuks
CLI-521
zwart
CLI-521
blauw
CLI-521
rood
CLI-521
geel
PGI-520 + CLI-521 zwart + kleur
blister à 5 stuks
PGI-525 + CLI-526 zwart + kleur
blister à 5 stuks
CLI-526
zwart
CLI-526
blauw
CLI-526
rood
CLI-526
geel
CL-541XL
kleur HC
CL-546XL
kleur
CLI-551XL
zwart
CLI-551XL
blauw
CLI-551XL
rood
CLI-551XL
geel
CLI-571XL
zwart
CLI-571XL
blauw
CLI-571XL
rood
CLI-571XL geel
cl-571xl grijs

PG-40
zwart
PG-40 + CL-41 zwart + kleur
blister à 2 stuks
PG-510
zwart
PG-510 + CL-511 zwart + kleur
blister à 2 stuks
PG-512
zwart
PG-512 + CL-513 zwart + kleur
blister à 2 stuks
PG-540XL
zwart HC
PG-540XL + CL-541XL zwart + kleur HC
blister à 2 stuks
PG-545XL
zwart HC
PG-545XL + CL-546XL zwart + kleur
blister à 2 stuks
PGI-5
zwart
PGI-520
zwart
PGI-520 + CLI-521 zwart + kleur
blister à 5 stuks
PGI-525 + CLI-526 zwart + kleur
blister à 5 stuks
PGI-525
zwart
PGI-550XL zwart HC
PGI-550 + CLI-551XL zwart + kleur HC
blister à 5 stuks
PGI-570XL
zwart HC
PGI-570XL + CLI-571XL zwart + kleur HC
blister à 5 stuks
pﬁ-102
rood
pﬁ-102
geel
pﬁ-107
zwart
pﬁ-102
mat zwart
pﬁ-107
blauw
pﬁ-102
zwart
pﬁ-107
rood
pﬁ-102
blauw
pﬁ-107
geel
pﬁ-107
licht zwart

T0711
zwart
T0712
blauw
T0713
rood
T0714
geel
T0715
zwart + kleur
T1281
zwart
T1282
blauw
T1285
zwart + 3 kleuren
blister à 4 stuks
T1291
zwart
T1292
blauw
T1293
rood
T1294
geel
T1295
zwart + 3 kleuren
blister à 4 stuks
T2991 29XL
zwart
t1631 16xl zwart
t1632 16xl blauw
t1816 18xl zwart + 3 kleuren
t1633 16xl rood
t1811 18xl zwart
t2636 26xl zwart + 3 kleuren
t1634 16xl geel
t1812 18xl blauw
t1636 16xl zwart + 3 kleuren
t1813 18xl rood
t1814 18xl geel
t2991 29xl zwart
t2996 29xl zwart + 3 kleuren

blauw
rood
geel
blauw
rood
geel
zwart
zwart
zwart
blauw
rood
geel

411431
411432
411433
411436
411437
411438
411430
404105
402569
402571
402573
402575

zwart
blauw
rood
geel
zwart + kleur

404405
404406
404407
404408
412481

Samsung laserprintersupplies M-serie
• Originele supplies voor een optimaal resultaat met
uw Samsung printer.

Oki laserprintersupplies
• Originele supplies voor een optimaal resultaat met
uw Oki printer.
44574302
44574702
44992402
45807106
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drum zwart
zwart
zwart
zwart

411435
411434
410926
411018

MLT-D101S
MLT-D103L
MLT-D111S
MLT-D116L
MLT-D116S
MLT-D203E
MLT-R116
MLT-D1042S

zwart
zwart
zwart
zwart
zwart
zwart
zwart
zwart

400226
400227
412342
410927
404400
404761
401735
404005

LC-123
zwart
LC-123
blauw
LC-123
rood
LC-123
geel
LC-123
zwart + 3 kleuren
blister à 4 stuks
LC-127XL zwart
LC-125XL blauw
LC-125XL rood
LC-125XL geel
LC-223
zwart
LC-223
blauw
LC-223
rood
LC-223
geel
LC-223
zwart + 3 kleuren
blister à 4 stuks
LC-970
zwart
LC-970
blauw
LC-970
rood
LC-970
geel
LC-970
zwart + 3 kleuren
blister à 4 stuks
LC-980
zwart
LC-980
blauw
LC-980
rood
LC-980
geel
LC-980
zwart + 3 kleuren
blister à 4 stuks
LC-985
zwart
LC-985
blauw
LC-985
rood
LC-985
geel
LC-985
zwart + 3 kleuren
blister à 4 stuks
LC-1000
zwart
LC-1000
blauw
LC-1000
rood
LC-1000
geel
LC-1000
zwart + 3 kleuren
blister à 4 stuks
LC-1100
zwart
LC-1100
blauw
LC-1100
rood
LC-1100
geel
LC-1100
zwart + 3 kleuren
blister à 4 stuks
LC-1240
zwart
LC-1240
blauw
LC-1240
rood
LC-1240
geel
LC-1240
zwart + 3 kleuren
blister à 4 stuks
LC-3219XL zwart
LC-3219XL blauw
LC-3219XL rood
LC-3219XL geel
LC-3219XL zwart + 3 kleuren
blister à 4 stuks

845026
845027
845028
845029
845001
845030
845031
845032
845033
845064
845065
845066
845067
845068
845039
845040
845041
845042
845043
845049
845050
845051
845052
845053
845059
845060
845061
845062
845063
845044
845045
845046
845047
845048
845054
845055
845056
845057
845058

842029
842056
842058
842041
842042
842043
842044
842053
842048
842049
842050
842051
842054
842064
842059
842060
842061
842062
842067
842024
842031
842032
842033
842034
842069
842070
842071
842072
1388852

842028
842018
842055
842019
842057
842020
842066
842021
842023
842079
842045
842052
842054
842064
842063
842030
842035
842068
842073

843060
843061
843062
843063
843064
843044
843045
843000
843065
843066
843067
843068
843001
843048
843085
843086
843094
843087
843090
843095
843088
843091
843089
843092
843093
843096
843097

842090
842091
842092
842087
842093
842088
842094
842089
842095
842096

845034
845035
845036
845037
845038
845069
845070
845071
845072
845073

Product niet gevonden? Bel ons voor informatie!
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Quantore inktcartridges
voor HP printers 0-99 serie
• Quantore is het voordeligste alternatief voor
printersupplies.
• In het assortiment van Quantore zijn cartridges
voor vele printers en faxen van HP opgenomen.
• Stuk voor stuk vlijmscherp geprijsd.
• Quantore is vriendelijk voor het milieu. Lege
cartridges zijn en worden zoveel mogelijk hergebruikt om het milieu te sparen.
• En uiteraard staat Quantore voor een uitstekende
kwaliteit van deze geremanufactureerde cartridges.
15
C6615D
17
C6625D
21XL
C9351A
22XL
C9352A
21XL 22XL zwart + kleur
23
C1823D
45
51645A
56
C6656A
57
C6657A
56 + 57
SA342AE
blister à 2 stuks
62XL
C2P05AE
62XL
C2P07AE
62XL
N9J71AE
78
C6578A
hp 72
c9374a
hp 72vc9371a
hp 72
c9372a
hp 72
c9373a
hp 72
c9403a
hp 72v c9370a foto

zwart
kleur
zwart
kleur
blister à 2 stuks
kleur
zwart
zwart
kleur
zwart + kleur

841006
841007
841018
841019
841029
841003
841002
841008
841009
841030

zwart
kleur
zwart + kleur
kleur
grijs
blauw
rood
geel
mat zwart
zwart

841088
841089
841102
841004
841202
841203
841204
841205
841200
841201

300XL
CC641EE zwart
300XL
CC644EE kleur
300XL
CC641+ CC644EE
zwart + kleur
blister à 2 stuks
301XL
CH563EE zwart
301XL
CH564EE kleur
301XL
CH563 + CH564EE
zwart + kleur blister à 2 stuks
302XL
F6U68AE zwart
302XL
F6U67AE kleur
302XL
X4D37AE zwart + kleur
304XL
N9K08AE zwart
304XL
N9K07AE kleur
304XL
zwart + kleur
336
C9362EE zwart
337
C9364EE zwart
338
C8765EE zwart
339
C8767EE zwart
342
C9361EE kleur
343
C8766EE kleur
344
C9363EE kleur
350XL
CB336EE zwart
350XL
CB336EE + CB338EE
zwart + kleur blister à 2 stuks
351XL
CB338EE kleur
363XL
C8719EE zwart
363
C8771EE blauw
363
C8772EE rood
363
C8773EE geel
363
C8774EE lichtblauw
363
C8775EE lichtrood
364XL
CB684EE zwart
364XL
CB322A
foto zwart
364XL
CB323A
blauw
364XL
CB324A
rood
364XL
CB325A
geel
364XL
N9J74AE zwart + 3 kleuren
blister à 4 stuks
303xl t6403ae kleur
303xl 3yn10ae zwart + kleur
303xl t6404ae zwart hc

Compatible cartridges en toners
841047
841048
841041
841056
841057
841044
841090
841091
841103
841096
841097
841110
841032
841031
841021
841023
841033
841022
841024
841045
841081
841046
841034
841035
841036
841037
841038
841039
841051
841052
841053
841054
841055
841067
841121
841122
841120

913A
F6T79AE
920XL
CD975AE
920XL
CD972AE
920XL
CD973AE
920XL
CD974AE
920XL
CH081AE
blister à 4 stuks
932XL
CN053AE
933XL
CN054AE
933XL
CN055AE
933XL
CN056AE
932XL + 933XL
zwart + 3 kleuren
934XL
C2P23AE
935XL
C2P24AE
935XL
C2P25AE
935XL
C2P26AE
934XL + 935XL
zwart + 3 kleuren
940XL
C4906AE
940XL
C4907AE
940XL
C4908AE
940XL
C4909AE
950XL
CN045AE
951XL
CN046AE
951XL
CN047AE
951XL
CN048AE
950XL + 951XL
zwart + 3 kleuren
953XL
L0S70AE
953XL
F6U16AE
953XL
F6U17AE
953XL
F6U18AE
970XL
CN625AE
971XL
CN626AE
971XL
CN627AE
971XL
CN628AE
973X
L0S07AE
973X
F6T81AE
973X
F6T82AE
973X
F6T83AE

geel
zwart
blauw
rood
geel
zwart + 3 kleuren

841119
841058
841059
841060
841061
841066

zwart
blauw
rood
geel
C2P42AE
blister à 4 stuks
zwart
blauw
rood
geel
X4E14AE
blister à 4 stuks
zwart
blauw
rood
geel
zwart
blauw
rood
geel
C2P43AE
blister à 4 stuks
zwart
blauw
rood
geel
zwart
blauw
rood
geel HC
zwart
blauw
rood
geel

841076
841077
841078
841079
841082
841092
841093
841094
841095
841108
841068
841069
841070
841071
841072
841073
841074
841075
841087

rood
geel
zwart
blauw
rood
geel
zwart
blauw
rood
geel
zwart
blauw
rood
geel
zwart
blauw
rood
geel
zwart
blauw
rood
geel
blauw
zwart
geel
rood

855047
855048
855075
855076
855077
855078
855059
855060
855061
855062
855085
855086
855087
855088
855089
855090
855091
855092
855071
855072
855073
855074
1386918
1386919
1386920
1386921

841104
841105
841106
841107
841083
841084
841085
841086
841112
841113
841114
841115

30A
CF230A zwart
30X
CF230X zwart
32A
CF232A drum zwart
35A
CB435A zwart
36A
CB436A zwart
42A
Q5942A zwart
42X
Q5942X zwart
49A
Q5949A zwart
49X
Q5949X zwart
cf237x 37x zwart hc

3
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Quantore tonercartridges
voor Canon printers
• Quantore is het voordeligste alternatief voor
printersupplies.
• In het assortiment van Quantore zijn cartridges
voor vele printers van Canon opgenomen.
• Stuk voor stuk vlijmscherp geprijsd.
• Quantore is vriendelijk voor het milieu. Lege
cartridges zijn en worden zoveel mogelijk hergebruikt om het milieu te sparen.
• En uiteraard staat Quantore voor een uitstekende
kwaliteit van deze geremanufactureerde cartridges.
045
045
045
045
046H
046H
046H
046H

zwart
blauw
rood
geel
zwart
blauw
rood
geel

852024
852025
852026
852027
852028
852029
852030
852031

3
JAAR

Quantore tonercartridges
voor Brother printers 1000-9000
• Quantore is het voordeligste alternatief voor
printersupplies.
• In het assortiment van Quantore zijn cartridges
voor vele printers van Brother opgenomen.
• Stuk voor stuk vlijmscherp geprijsd.
• Quantore is vriendelijk voor het milieu. Lege
cartridges zijn en worden zoveel mogelijk
hergebruikt om het milieu te sparen.
• En uiteraard staat Quantore voor een uitstekende
kwaliteit van deze geremanufactureerde cartridges.

3
JAAR

Quantore tonercartridges
voor Brother printers 0-999

Quantore inktcartridges
voor HP printers 900 serie

Quantore inktcartridges
voor HP printers 300 serie
• Quantore is het voordeligste alternatief voor
printersupplies.
• In het assortiment van Quantore zijn cartridges
voor vele printers en faxen van HP opgenomen.
• Stuk voor stuk vlijmscherp geprijsd.
• Quantore is vriendelijk voor het milieu. Lege
cartridges zijn en worden zoveel mogelijk
hergebruikt om het milieu te sparen.
• En uiteraard staat Quantore voor een uitstekende
kwaliteit van deze geremanufactureerde cartridges.

• Quantore is het voordeligste alternatief voor
printersupplies.
• In het assortiment van Quantore zijn cartridges
voor vele printers en faxen van HP opgenomen.
• Stuk voor stuk vlijmscherp geprijsd.
• Quantore is vriendelijk voor het milieu. Lege
cartridges zijn en worden zoveel mogelijk hergebruikt om het milieu te sparen.
• En uiteraard staat Quantore voor een uitstekende
kwaliteit van deze geremanufactureerde cartridges.
901XL
901
903XL
903XL
903XL
903XL
913A
913A
913A

CC654A
CC656A
T6M15AE
T6M03AE
T6M07AE
T6M11AE
L0R95AE
F6T77AE
F6T78AE

zwart
kleur
zwart
blauw
rood
geel
zwart
blauw
rood

841049
841050
841098
841099
841100
841101
841116
841117
841118

• Quantore is het voordeligste alternatief voor
printersupplies.
• Quantore is vriendelijk voor het milieu. Lege
cartridges zijn en worden zoveel mogelijk hergebruikt om het milieu te sparen.
• En uiteraard staat Quantore voor een uitstekende
kwaliteit van deze geremanufactureerde cartridges.
TN-230
TN-230
TN-230
TN-230
TN-241
TN-245
TN-245
TN-245
TN-321
TN-321
TN-321
TN-321
TN-325
TN-325

zwart
blauw
rood
geel
zwart
blauw
rood
geel
zwart
blauw
rood
geel
zwart
blauw

855037
855038
855039
855040
855021
855065
855064
855063
855067
855068
855069
855070
855045
855046

DR-1050
TN-1050
TN-2000
TN-2010
TN-2110
TN-2120
TN-2220
DR-2200
DR-2300
TN-2320
TN-3170
DR-3200
TN-3280
DR-3300
TN-3330
TN-3380
TN-3430
TN-3480
TN-3512

zwart
zwart
zwart
zwart
zwart
zwart HC
zwart
drum
drum
zwart
zwart
drum
zwart
drum
zwart
zwart
zwart
zwart
zwart

865015
855066
855008
855004
855081
855020
855044
865001
865004
855080
855009
856008
855019
865003
855006
855014
855082
855083
855084

851217
851218
851229
851114
851093
851041
851042
851030
851031
851235

GARANTIE

GARANTIE
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TN-325
TN-325
TN-326
TN-326
TN-326
TN-326
TN-328
TN-328
TN-328
TN-328
TN-421
TN-421
TN-421
TN-421
TN-423
TN-423
TN-423
TN-423
TN-900
TN-900
TN-900
TN-900
tn-247
tn-247
tn-247
tn-247

GARANTIE

3
JAAR

Quantore tonercartridges
voor HP printers 0-49 serie
• Quantore is een voordelig alternatief voor
printersupplies.
• In het assortiment van Quantore zijn cartridges
voor bijna alle printers en faxen van HP opgenomen.
• Stuk voor stuk scherp geprijsd.
• Quantore is vriendelijk voor het milieu, lege
cartridges worden zoveel mogelijk hergebruikt.
• Uiteraard staat Quantore garant voor een
uitstekende kwaliteit van deze geremanufactureerde cartridges.
05A
05X
12A
12X
14A
14X
15A
15X
17A
19A
26A
26X

CE505A
CE505X
Q2612A
Q2612X
CF214A
CF214X
C7115A
C7115X
CF217A
CF219A
CF226A
CF226X

zwart
zwart
zwart
zwart
zwart
zwart
zwart
zwart
zwart
drum zwart
zwart
zwart

GARANTIE
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Quantore tonercartridges
voor HP printers 100 serie
• Quantore is het voordeligste alternatief voor
printersupplies.
• In het assortiment van Quantore zijn cartridges
voor vele printers van HP opgenomen.
• Stuk voor stuk vlijmscherp geprijsd.
• Quantore is vriendelijk voor het milieu. Lege
cartridges zijn en worden zoveel mogelijk hergebruikt om het milieu te sparen.
• En uiteraard staat Quantore voor een uitstekende
kwaliteit van deze geremanufactureerde cartridges.
125A
125A
125A
125A
126A
126A
126A
126A
126A
128A
128A
128A
128A
130A
130A
130A
130A
131A
131X
131A
131A
131A

CB540A
CB541A
CB542A
CB543A
CE310A
CE311A
CE312A
CE313A
CE314A
CE320A
CE321A
CE322A
CE323A
CF350A
CF351A
CF353A
CF352A
CF210A
CF210X
CF211A
CF212A
CF213A

zwart
blauw
geel
rood
zwart
blauw
geel
rood
drum
zwart
blauw
geel
rood
zwart
blauw
rood
geel
zwart
zwart HC
blauw
geel
rood

851094
851095
851097
851096
841062
841063
841064
841065
861001
851131
851132
851134
851133
851167
851168
851169
851170
851161
851162
851163
851165
851164

851120
851115
851140
851021
851201
851202
851010
851011
851216
851228
851185
851186

Product niet gevonden? Bel ons voor informatie!
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304A
304A
304A
304A
305A
305X
305A
305A
305A
307A
307A
307A
307A
312A
312X
312A
312A
312A

CC530A
CC531A
CC532A
CC533A
CE410A
CE410X
CE411A
CE412A
CE413A
CE740A
CE741A
CE742A
CE743A
CF380A
CF380X
CF381A
CF383A
CF382A

zwart
blauw
geel
rood
zwart
zwart HC
blauw
geel
rood
zwart
blauw
geel
rood
zwart
zwart HC
blauw
rood
geel

Compatible cartridges en toners
851109
851110
851111
851112
851100
851101
851102
851104
851103
851155
851156
851158
851157
851171
851172
851173
851174
851175

504A
504A
504A
507A
507X
507A
507A
507A
508A
508A
508A
508A
508X
508X
508X
508X

GARANTIE
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CE251A
CE252A
CE253A
CE400A
CE400X
CE401A
CE402A
CE403A
CF360A
CF361A
CF363A
CF362A
CF360X
CF361X
CF363X
CF362X

blauw
geel
rood
zwart
zwart
blauw
geel
rood
zwart
blauw
rood
geel
zwart HC
blauw HC
rood HC
geel HC

TK-8305
TK-8305
TK-8305
TK-8325
TK-8325
TK-8325
TK-8325
tk-5270
tk-1170
tk-5270
tk-5270
tk-5270

851117
851118
851119
851145
851146
851147
851149
851148
851208
851209
851210
851211
851212
851213
851214
851215

3
JAAR

Quantore tonercartridges
voor HP printers 50-99 serie

3
JAAR

Quantore tonercartridges
voor HP printers 200 serie

zwart
blauw
geel
rood
zwart HC
blauw HC
geel HC
rood HC
zwart
blauw
geel
rood
zwart
blauw
geel
rood

851188
851189
851190
851191
851192
851193
851194
851195
851220
851222
851224
851226
851221
851223
851225
851227

Quantore tonercartridges
voor Konica Minolta printers

• Quantore is een voordeligste alternatief voor
printersupplies.
• In het assortiment van Quantore zijn cartridges
voor bijna alle printers en faxen van HP opgenomen.
• Stuk voor stuk scherp geprijsd.
• Quantore is vriendelijk voor het milieu, lege
cartridges worden zoveel mogelijk hergebruikt.
• Uiteraard staat Quantore garant voor een uitstekende kwaliteit van deze geremanufactureerde
cartridges.

• Quantore is het voordeligste alternatief voor
printersupplies.
• In het assortiment van Quantore zijn cartridges
voor vele printers van HP opgenomen.
• Stuk voor stuk vlijmscherp geprijsd.
• Quantore is vriendelijk voor het milieu. Lege
cartridges zijn en worden zoveel mogelijk hergebruikt om het milieu te sparen.
• En uiteraard staat Quantore voor een uitstekende
kwaliteit van deze geremanufactureerde cartridges.
CF400A
CF401A
CF402A
CF403A
CF400X
CF401X
CF402X
CF403X
CF540A
CF541A
CF542A
CF543A
CF540X
CF541X
CF542X
CF543X

GARANTIE

3
JAAR

Quantore tonercartridges
voor HP printers 400 serie
• Quantore is het voordeligste alternatief voor
printersupplies.
• In het assortiment van Quantore zijn cartridges
voor vele printers van HP opgenomen.
• Stuk voor stuk vlijmscherp geprijsd.
• Quantore is vriendelijk voor het milieu. Lege
cartridges zijn en worden zoveel mogelijk hergebruikt om het milieu te sparen.
• En uiteraard staat Quantore voor een uitstekende
kwaliteit van deze geremanufactureerde cartridges.
410A
410A
410A
410A
410X
410X
410X
410X
w2033x
w2030x
w2031x
w2032x

CF410A
CF411A
CF412A
CF413A
CF410X
CF411X
CF413X
CF412X

zwart
blauw
geel
rood
zwart
blauw
rood
geel
rood
zwart
blauw
geel

53A
53X
55A
55X
64A
64X
78A
78X
79A
79A
80A
80X
81A
81X
83A
85A
85X
87A
87X
90A
90X

Q7553A
Q7553X
CE255A
CE255X
CC364A
CC364X
CE278A
CE278X
CF279A
CF279X
CF280A
CF280X
CF281A
CF281X
CF283A
CE285A
CE285X
CF287A
CF287X
CE390A
CE390X

zwart
zwart
zwart
zwart
zwart
zwart
zwart
zwart
zwart
zwart
zwart
zwart
zwart
zwart
zwart
zwart
zwart
zwart
zwart
zwart
zwart

851139
851078
855032
855031
851136
851107
851125
851092
852011
851219
851159
851160
851071
851072
851166
851124
851098
851187
851200
851141
851142

851196
851197
851198
851199
851203
851204
851205
851206
1399120
1399121
1399122
1399123

3

Quantore tonercartridges
voor HP printers 300 serie
• Quantore is het voordeligste alternatief voor printersupplies.
• In het assortiment van Quantore zijn cartridges
voor vele printers van HP opgenomen.
• Stuk voor stuk vlijmscherp geprijsd.
• Quantore is vriendelijk voor het milieu. Lege
cartridges zijn en worden zoveel mogelijk hergebruikt om het milieu te sparen.
• En uiteraard staat Quantore voor een uitstekende
kwaliteit van deze geremanufactureerde cartridges.

GARANTIE

3
JAAR

TN-216Y
TN-321K

geel
zwart

858096
858089

• Quantore is het voordeligste alternatief voor
printersupplies.
• In het assortiment van Quantore zijn cartridges
voor vele printers van Lexmark opgenomen.
• Stuk voor stuk vlijmscherp geprijsd.
• Quantore is vriendelijk voor het milieu. Lege
cartridges zijn en worden zoveel mogelijk hergebruikt om het milieu te sparen.
• En uiteraard staat Quantore voor een uitstekende
kwaliteit van deze geremanufactureerde cartridges.

GARANTIE
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Quantore tonercartridges
voor HP printers 600 serie
• Quantore is het voordeligste alternatief voor
printersupplies.
• In het assortiment van Quantore zijn cartridges
voor vele printers van HP opgenomen.
• Stuk voor stuk vlijmscherp geprijsd.
• Quantore is vriendelijk voor het milieu. Lege
cartridges zijn en worden zoveel mogelijk
hergebruikt om het milieu te sparen.
• En uiteraard staat Quantore voor een uitstekende
kwaliteit van deze geremanufactureerde cartridges.
CE260A
CE261A
CE262A
CE263A
CE270A
CE271A
CE272A
CE273A
CE340A
CE341A
CE342A
CE343A
CB381A
CB382A
CB383A
CB390A

zwart
blauw
geel
rood
zwart
blauw
geel
rood
zwart
blauw
geel
rood
blauw
geel
rood
zwart

50F2000
50F2U00
50F0HA0
50F0XA0
52D0HA0
52D2000
60F2H00
E260A11E
E360H11E
T650A11E
T650H21E

GARANTIE

851126
851128
851130
851129
851151
851152
851154
851153
851052
851045
851046
851047
851044
851020
851012
851207

Quantore tonercartridges
voor Lexmark printers

3
JAAR

zwart
zwart
zwart
zwart
zwart
zwart
zwart
zwart
zwart HC
zwart
zwart HC

854034
854001
854000
854002
854003
854035
854036
854015
854016
854032
854033

Quantore tonercartridges
voor Kyocera printers
• Quantore is het voordeligste alternatief voor printersupplies.
• In het assortiment van Quantore zijn cartridges
voor vele printers van Kyocera opgenomen.
• Stuk voor stuk vlijmscherp geprijsd.
• Quantore is vriendelijk voor het milieu. Lege
cartridges zijn en worden zoveel mogelijk
hergebruikt om het milieu te sparen.
• En uiteraard staat Quantore voor een uitstekende
kwaliteit van deze geremanufactureerde cartridges.

JAAR

3
JAAR

• Quantore is het voordeligste alternatief voor printersupplies.
• In het assortiment van Quantore zijn cartridges
voor vele printers van Konica Minolta opgenomen.
• Stuk voor stuk vlijmscherp geprijsd.
• Quantore is vriendelijk voor het milieu. Lege
cartridges zijn en worden zoveel mogelijk
hergebruikt om het milieu te sparen.
• En uiteraard staat Quantore voor een uitstekende
kwaliteit van deze geremanufactureerde cartridges.

647A
648A
648A
648A
650A
650A
650A
650A
651A
651A
651A
651A
824A
824A
824A
825A

GARANTIE

GARANTIE
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858066
858067
858068
858084
858085
858086
858087
858104
858105
858101
858102
858103

GARANTIE

JAAR

GARANTIE

201A
201A
201A
201A
201X
201X
201X
201X
203A
203A
203A
203A
203X
203X
203X
203X

blauw
rood
geel
zwart
blauw
rood
geel
geel
zwart
zwart
blauw
rood

Quantore tonercartridges voor HP
printers 500 serie
• Quantore is het voordeligste alternatief voor
printersupplies.
• In het assortiment van Quantore zijn cartridges
voor vele printers van HP opgenomen.
• Stuk voor stuk vlijmscherp geprijsd.
• Quantore is vriendelijk voor het milieu. Lege
cartridges zijn en worden zoveel mogelijk hergebruikt om het milieu te sparen.
• En uiteraard staat Quantore voor een uitstekende
kwaliteit van deze geremanufactureerde cartridges.
504A
504X

CE250A
CE250X

zwart
zwart

851137
851116

TK-1130
TK-1140
TK-3100
TK-3110
TK-3130
TK-5140
TK-5140
TK-5140
TK-5140
TK-5150
TK-5150
TK-5150
TK-5150
TK-5240
TK-5240
TK-5240
TK-5240
TK-8305

zwart
zwart
zwart
zwart
zwart
zwart
blauw
rood
geel
zwart
blauw
rood
geel
zwart
blauw
rood
geel
zwart

858002
858000
858001
858004
858003
858057
858058
858059
858060
858061
858062
858063
858064
858077
858078
858079
858080
858065

Product niet gevonden? Bel ons voor informatie!
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Compatible cartridges en toners
> XEROX SUPPLIES

GARANTIE

3
JAAR

Quantore tonercartridges
voor Ricoh copiers

Xerox tonercartridges voor Brother
printers 0-999

• Quantore is het voordeligste alternatief voor
printersupplies.
• In het assortiment van Quantore zijn cartridges
voor vele printers van Ricoh opgenomen.
• Stuk voor stuk vlijmscherp geprijsd.
• Quantore is vriendelijk voor het milieu. Lege
cartridges zijn en worden zoveel mogelijk hergebruikt om het milieu te sparen.
• En uiteraard staat Quantore voor een uitstekende
kwaliteit van deze geremanufactureerde cartridges.

• Met de Xerox tonercartridges voor Brother
laserprinters bespaart u geld en voorkomt u
onnodige storing.
• Xerox is een A-klasse cartridge met 100%
prestatiegarantie voor afdrukken van topkwaliteit.
• De voordelen: - 100% gelijkwaardig aan origineel
- Milieubewust - Voldoet aan Europese kwaliteitsnormering - Minimaal 20% besparing t.o.v. originele
cartridges - Uitstekende prijs-kwaliteit verhouding.
• Staat uw Brother type er niet bij? Vraag uw dealer
dan naar het Xerox alternatief.

841817
841820
841819
841818
841925
841928
841927
841926

zwart
blauw
rood
geel
zwart
blauw
rood
geel

859100
859101
859102
859103
859104
859105
859106
859107

GARANTIE

3
JAAR

Quantore tonercartridges
voor Ricoh printers
• Quantore is het voordeligste alternatief voor
printersupplies.
• In het assortiment van Quantore zijn cartridges
voor vele printers van Ricoh opgenomen.
• Stuk voor stuk vlijmscherp geprijsd.
• Quantore is vriendelijk voor het milieu. Lege
cartridges zijn en worden zoveel mogelijk
hergebruikt om het milieu te sparen.
• En uiteraard staat Quantore voor een uitstekende
kwaliteit van deze geremanufactureerde cartridges.
407340
407543
407544
407545
407546
407716
407717
407718
407719
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zwart
zwart
blauw
rood
geel
zwart
blauw
rood
geel

859087
859088
859089
859090
859091
859092
859093
859094
859095

006R03261 TN- 241
006R03264 TN- 245
006R03263 TN- 245
006R03262 TN- 245

zwart
geel
rood
blauw

404965
404968
404967
404966

Hoofdstuk 5

Kantoormachines

ONTDEK HET GEMAK VAN DE KANTOORMACHINES.
HAAL MEER UIT JE DAG!

Tip
Maak het werk makkelijker

Voor ieder bedrijf de juiste oplossing
Toetsenbord

Zie pagina 489

1

2

Inbindmachine
Zie pagina 338

3

Labelprinter
Zie pagina 358

Lamineermachine
Zie pagina 347

Bespaar tijd en verhoog
de productiviteit op kantoor

Zorg ervoor dat je
de juiste kantoormachines
op kantoor hebt, zodat werknemers geen tijd verspillen.
Wij helpen je graag bij het
vinden van de oplossing die
het beste bij jouw bedrijf
past.

Kantoormachines maken het werken op kantoor een
stuk makkelijker. Het printen van documenten, facturen,
rapporten. Een printer doet het in een handomdraai.
Het netjes inbinden of lamineren van papieren voor een
professionele uitstraling is geen probleem met een inbind- en
lamineermachine. Vertrouwelijke documenten vernietig je veilig en
snel met een papiervernietiger. U bespaart zo veel tijd voor andere
zaken. Er is voor ieder gebruik de juiste oplossing. Kijk in dit hoofdstuk
voor de kantoormachine die jouw werk makkelijker maakt.

Scanners
>

Scanners

SCANNERS

Canon scanner
DR-C225W II WiFi
USB

Canon scanner DR-C225 II
Brother scanner DS-640
• Snel en gemakkelijk scannen, opslaan
en delen van documenten met de
DSmobile DS-740D draagbare
documentscanner, zowel op het kantoor als onderweg.
• Of het nu gaat om bonnen, dubbelzijdige documenten of ID-kaarten,
uw documenten kunnen eenvoudig
worden omgezet in digitale bestanden.
• Hierdoor kunt u belangrijke informatie
veilig archiveren en gemakkelijker
delen of bewerken.
• Dankzij het handige, ruimtebesparende
‘U-pad’ doorvoersysteem hoeft er geen
extra ruimte achter de scanner te zijn
om het document door te voeren.
• Als het document wordt gescand,
komt het automatisch over de bovenBrother DS-640
kant van de scanner weer terug.

• Een documentscanner voor op
kantoor.
• Hoge scansnelheid van 25 pagina’s
(50 kantjes) per minuut.
• Automatische documentinvoer.
• Automatisch sorteren.
• Creeert doorzoekbare PDF-bestanden
via de OCR functie.

1388732

• Een documentscanner voor op
kantoor.
• Hoge scansnelheid van 25 pagina’s
(50 kantjes) per minuut.
• Automatische documentinvoer.
• Automatisch sorteren.
• Creeert doorzoekbare PDF-bestanden
via de OCR functie.
• Dankzij de wiﬁ-verbinding verbind je
de scanner met je netwerk

1388731

433424

Canon scanner DR-S150
• Een snelle scanner voor op kantoor.
• De scansnelheid is 45 pagina’s per
minuut.
• Automatische documentinvoer (ADF)
voor max 60 pagina’s per keer,
• Scant automatisch dubbelzijdig.
• Creeert doorzoekbare pdf-bestanden
via de OCR functie.
• Met scheefstandcorrectie .
Canon DR-S150

1388730

USB

Brother scanner DS-740D
• Snel en gemakkelijk scannen, opslaan
en delen van documenten met de
DSmobile DS-740D draagbare
documentscanner, zowel op het
kantoor als onderweg.
• Of het nu gaat om bonnen, dubbelzijdige documenten of ID-kaarten,
uw documenten kunnen eenvoudig
worden omgezet in digitale bestanden.
• Hierdoor kunt u belangrijke informatie
veilig archiveren en gemakkelijker
delen of bewerken.
• Dankzij het handige, ruimtebesparende
‘U-pad’ doorvoersysteem hoeft er geen
extra ruimte achter de scanner te zijn
om het document door te voeren.
• Als het document wordt gescand,
komt het automatisch over de bovenBrother DS-740D
kant van de scanner weer terug.
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USB

Canon scanner DR-C240

433425

• Scan met een snelheid van
45 pagina’s per minuut.
• Invoer tot 60 documenten van
verschillende grootte.

Canon scanner DR-P215 II

Canon DR-C240

1388729

• Een mobiele scanner.
• Scant een A4-pagina binnen 4 seconden.

• Aansluiting via USB.
• Aparte sleuf voor pasjes en
visitekaartjes.
• Direct scannen naar SharePoint,
Evernote of Google Docs.
Canon DR-P215 II

Product niet gevonden? Bel ons voor informatie!

1388728
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Scanners

Dicteerapparatuur
> DIGITALE DICTEERAPPARATUUR

LI-ION

USB

Philips dicteerapparaat
Pocket Memo DPM 7200

Epson scanner WorkForce
DS-80W
• De WorkForce DS-80W beschikt over
ingebouwde Wi-Fi, een batterij en
LCD-scherm.
• Dit maakt het apparaat ideaal voor
mobiele werknemers die de scanner
onderweg of in omgevingen met
weinig ruimte willen gebruiken.
• Scansnelheid: Monochroom: 4s/pagina
- Kleur:4s/pagina gemeten
met Formaat: A4.
• Resolutie: 200 / 300 dpi.
• Aansluiting:Draadloos LAN IEEE
802.11a/b/g/n, Hi-Speed USB compatibel met USB 2.0-speciﬁcatie,
Epson DS-80W
Wi-Fi Direct.

Epson scanner WorkForce
DS-360W

1398245

• WorkForce DS-360W, eenvoudig om
te scannen waar u ook bent met de
snelste draagbare zakelijke scanner
op de markt, dankzij de ingebouwde batterij en draadloze aansluitmogelijkheden.
• Aansluitingen:Draadloos LAN IEEE
802.11a/b/g/n, Wi-Fi Direct,
Micro USB 3.0.

Epson DS-360W

1398247

USB

• De Pocket Memo dicteerapparaat tilt
dicteren naar een hoger niveau.
• Twee microfoons garanderen een
superieure geluidskwaliteit voor uw
dictaten.
• Superieure geluidskwaliteit en een
optimaal ontwerp.
• Slijtvaste ergonomische schuifschakelaar voor eﬀiciënte bediening met één
hand.
• SpeechExec workﬂowsoftware voor
• Prioriteitsinstelling om spoedklussen
eﬀiciënt gegevensbeheer.
als eerste te verwerken.
• Groot kleurendisplay.
• Hoge opnamekwaliteit in DSS- en
• Energiebesparende maatregelen en
MP3-formaat.
lithium-ionbatterij voor langdurig
DPM7200
450162
gebruik.

LI-ION

Philips dicteerapparaat
Pocket Memo DPM 6000
• De Pocket Memo dicteerapparaat tilt
dicteren naar een hoger niveau.
• Opladen gaat heel gemakkelijk met
een standaard USB-aansluiting.
• Handige drukknop voor professionele
opnamebediening.
• SpeechExec workﬂowsoftware voor
eﬀiciënt gegevensbeheer.
• Groot kleurendisplay.
• Prioriteitsinstelling om spoedklussen
als eerste te verwerken.
• Hoge opnamekwaliteit in DSS- en

MP3-formaat.
• Optioneel basisstation en voetpedaal
voor handsfree dicteren en
transcriberen.
• Afmetingen 123x53x15mm, gewicht,
117gram.
DPM6000

450161

> DIGITALE TRANSCRIPTIE KIT

Epson scanner WorkForce
DS-1660W

Epson scanner WorkForce
DS-730N
• De WorkForce DS-730n is een betaalbare en zeer eﬀiciënte standalone
netwerkscanner.

306

• Het is de intelligente keuze voor
bedrijfsdocumentbeheer en biedt
de mogelijkheid om te scannen naar
aparte locaties – met één druk op de
knop, zodat u gescande informatie binnen uw organisatie kunt vastleggen,
converteren en verspreiden.
Epson DS-730n

1398248

• De WorkForce DS-1660w biedt de
combinatie van een ﬂatbedscanner
en het gemak van een ADF voor het
scannen van boeken, gebonden documenten, paspoorten en kwetsbare
items.
• Door het compacte formaat kunt u dit
model gemakkelijk in uw front-oﬀice
en klantomgevingen plaatsen of voor
werkgroepen in een back-oﬀice omgeEpson DS-1660W
ving gebruiken.

Philips dicteer Meeting set
DPM 8900

1398244

• Zorg dat elke stem hoorbaar is en
belangrijke ideeën niet vergeten
worden.
• Het uitbreidbare 360° microfoonsysteem is ﬂexibel en bovendien zeer
gebruiksvriendelijk.
• Inhoud van de set:
• Pocket Memo DPM8900

• Docking station ACC8120
• Vier vergadermicrofoons LFH9172/00
• Geheugenkaart 16GB (ACC9016)&#x200b;• Voeding
• Oplaadbare batterij ACC8100/00
• Afstandsbediening
• USB-kabel
• Splitterkabel
• Etui
• SpeechExec Dictate-software
• Metalen draagkoﬀer.
DPM8900

450164

USB

LI-ION

Philips dicteer- en
transcriptieset DPM 7700
• Met de dicteer- en transcriptieset
van Philips kunt u stemgeluid nu nog
sneller omzetten in tekst.
• Professionele transcriptie-oplossing.
• Speech Exec-workﬂowsoftware voor
eenvoudig gegevensbeheer.

• Ergonomisch voetpedaal voor
gemakkelijk afspelen.
• Lichte stereohoofdtelefoons voor
meer draagcomfort.
• Prioriteitsfunctie om spoedklussen
als eerste te verwerken.
• Set bestaat uit DPM7200 en LFH7177.
DPM7700

Product niet gevonden? Bel ons voor informatie!

450163
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Dicteerapparatuur
> DICTEERAPPARATUUR
LI-ION

LI-ION

Philips audiorecorder
DVT2110

Philips audiorecorder
DVT2050
• De Philips VoiceTracer 2050 is de
perfecte audiorecorder om onderweg
notities, ideeën en invallen op te
nemen.
• Dankzij de uitstekende geluidskwaliteit, de duurzame batterij en de uitbreidbare geheugencapaciteit, is deze
audiorecorder het ideale alternatief
voor het opnemen met een smartphone.
• Twee hoogwaardige stereo microfoons
voor uitstekende geluidskwaliteit.
• Stereo opnames in MP3 en PCM voor
kristalheldere weergave.
• Geen installatie nodig voor eenvoudige
plug &amp; play.
• Scherm met achtergrondverlichting
voor makkelijke bestandsnavigatie
zelfs met weinig omgevingslicht.
• 8 GB ingebouwd geheugen voor extra
lange opnameduur.
• MicroSD-geheugenkaartsleuf voor
virtueel onbeperkte opslagcapaciteit.
• Oplaadbare Li-polymeeraccu voor extra
lang opnemen.
• FM radio om onderweg naar uw favoriete deuntjes te luisteren.
• Inhoud verpakking: recorder, hoofdteleVoor notities
foon, USB-kabel.

450106

• De Philips VoiceTracer 2110 is de
perfecte audiorecorder voor het
opnemen van interviews, gesprekken
en kleine meetings.
• Dankzij de twee hoogkwalitatieve
microfoons zijn uw opnames steeds
helder en verstaanbaar zijn, zodat
niemands stem verloren gaat.
• Twee hiﬁ-microfoons voor uiterste
spraakhelderheid.
• Stereo opnames in MP3 en PCM voor
heldere weergave en handig delen van
bestanden.
• Verschillende audioscènes voor
geoptimaliseerde audio-instellingen in
elke opnamesituatie.
• 8 GB ingebouwd geheugen voor
opnames tot wel 88 dagen lang.
• Oplaadbare lithium-polymeeraccu voor
extra lang opnemen.
• Groot kleurenscherm voor eenvoudige
en intuïtieve bediening.
• Plug &amp; play in Windows, macOS
en Linux.
• Een speciﬁek toestel voor
ononderbroken opnames.
• Slimme instellingen voor audioopnames en weergave voor de beste
opnameresultaten.
• Inhoud verpakking: recorder,
Voor interviews
USB-C kabel.

Philips dicteerapparaat
Pocket Memo LFH 0488
Philips dicteerapparaat
Pocket Memo LFH 0388

450107

• Spraakgestuurd handenvrij opnemen.
• Vierstandenschakelaar voor bediening
met één hand.
• Ingebouwde laadeenheid vult de
batterijen bij terwijl het apparaat in
actie is.
• Aansluiting voor extra microfoon
en lichtnetadapter.
• Inclusief 2xAA batterijtjes en
antraciet
een polsriem.

450090

• Middenklasse apparaat.
• Spraakgestuurd handenvrij opnemen.
• Indextoon bij einde document voor
eﬀiciënt uitwerken.
• Vierstandenschakelaar voor bediening
met één hand.
• Ingebouwde laadeenheid vult de
batterijen bij terwijl het apparaat
in actie is.
• Aansluiting voor extra microfoon
en lichtnetadapter.
• Inclusief reversmicrofoon, 2xAA
batterijen, opbergtasje en een
zilverkleurig
polsriem.

450091

> ACCESSOIRES VOOR DICTEERSYSTEMEN
LI-ION

Philips audiorecorder
DVT2810
• Zet uw opnames snel, makkelijk en
accuraat om in tekst. Neem onderweg
documenten en notities op in hoge
kwaliteit.
• Terug op kantoor, sluit gewoon de
recorder op uw computer aan, zet
uw bestanden over en laat de
meegeleverde software uw spraak
automatisch in tekst omzetten.
• Twee hoogkwalitatieve microfoons
voor uitstekende audiokwaliteit.
• Stereo opnames in MP3 en PCM voor
heldere weergave en handig delen van
bestanden.
• 8 GB ingebouwd geheugen voor
opnames tot wel 88 dagen lang.
• Oplaadbare Li-ion polymeeraccu voor
extra lang opnemen.
• Groot kleurenscherm voor eenvoudige
en intuïtieve bediening.
• Verschillende audioscènes voor
• Uitzonderlijke transcriptienauwkeurigautomatische perfecte audioheid tot wel 99 %.
instellingen in elke situatie.
• De software blijft bijleren om de
• Stemgestuurd opnemen voor
spraakherkenningsnauwkeurigheid te
handsfree opname.
verbeteren<br />Inhoud verpakking:
• Een speciﬁek toestel voor
recorder, Dragon NaturallySpeaking
ononderbroken opnames.
spraakherkenningssoftware Recorder
• Dragon spraakherkenningssoftware
Edition (software licentiesleutel met
inbegrepen.
download link), USB-C kabel.
• Automatisch ingesproken bestanden
Voor spraakherkenning
450108
omzetten in tekst.
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LI-ION

• Oplaadbare lithium-polymeeraccu
voor extra lang opnemen.
• Opbergtas en handig opbergsysteem
voor bedrading om kabellengte aan te
Philips audiorecorder
passen. Smartphone-app voor audiobeDVT8110
diening op afstand.
• Smartphone-app om opnames eenvou• Neem iedere vergadering op in
dig te delen.
uitmuntende, ruisvrije geluidskwaliteit.
• Groot kleurendisplay voor duidelijke
• Leg de 360° microfoon voor vergainformatie over de opnamestatus.
deringen gewoon op tafel en druk
• Audioscènes voor automatisch perfecop de opnameknop in uw app voor
te audio-instellingen onder
afstandsbediening om alle sprekers
alle omstandigheden.
vanuit iedere hoek op te nemen.
• Slimme functies voor het opnemen
• 360° opnames voor perfect gedocuen afspelen van audio voor de beste
menteerde vergaderingen.
opnameresultaten.
• MP3-opnames om eenvoudig
• Inhoud verpakking: recorder, USB-C
bestanden te delen.
kabel, 360° vergadermicrofoon met
• 24-bits/96 kHz kwaliteitsopnames
geïntegreerde lijningangkabel, handige
om ieder detail te kunnen opnemen.
opbergtas.
• 8 GB intern geheugen voor maximaal
Voor vergaderen
450113
88 dagen opnemen.

Philips
spraakherkenningssoftware
LFH 4622
• De LFH4622 SpeechExec Basic
Transcribe licentie werkt met LFH7177 LFH4622 SpeechExec Basic
Transcribe
en DPM7700.

Philips
spraakherkenningssoftware
LFH 4722
450167

• De LFH4722 SpeechExec Basic
Dictate licentie werkt met DPM6000,
DPM7200, DPM7700 en DPM8900.

LFH4722 SpeechExec Basic
Dictate

Product niet gevonden? Bel ons voor informatie!

450166
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Rekenmachines
> BUREAUDICTEERSYSTEMEN

> ONDERWIJS REKENMACHINES

1xAAA

Casio rekenmachine FX-82MS
2nd edition

Philips uitwerksysteem
LFH 0720T

Philips transcriptiekit
LFH 7177
• Voor gebruik met digitaal dicteerapparaat DPM6000 en 7200.
• Automatische overdracht van
dicteerbestanden via het netwerk.
• Audio volumemeter.
• Graﬁsche positie indicator.
• Snel vooruit, terug, overslaan.
• Hoorbare scan.

•
•
•
•
•

Realtime teller.
DSS/WAV/WMA/mp3-weergave.
Snelheidregelaar.
Automatische terugkeerfunctie.
Verpakking is inclusief voetschakelaar
2330, hoofdtelefoon 334 en
SpeechExec Transcribe software.

LFH7177

450165

• Machine met gebruiksvriendelijk
toetsenpaneel en lcd-scherm met
grote cijfers.
• Voetschakelaar laat de handen vrij
tijdens het uitwerken.
• Hoofdtelefoon voor vertrouwelijke
en duidelijke weergave.
• Regelbare afspeelsnelheid, volume
en toon.
• Instelbare terugspoelregeling.
• Aansluitingen voor voetschakelaar
en oortelefoon.
• Inclusief netvoeding LFH 155, hoofdtelefoon 234 en voetschakelaar 2210. zwart

1xAAA

Casio rekenmachine FX-82EX

450051

• 274 functies.
• Display: “Natural Textbook Display”
Natural V.P.A.M. - natuurlijke invoer
en uitvoer.
• LCD-scherm met hoge resolutie van
63 x 192 pixels, 16/10 + 2 cijfers.
• Voeding: batterij (1x AAA (LR03)).
• Geleverd met nieuwe erop te schuiven
hardcase.
• Afmetingen (h x b x l): 77 x 165,5 x
Casio FX-82EX
13,8 mm.
Casio FX-82EX roze
• Gewicht: 100g.

420817
420820

• Groot 2-regelig display in
zakcomputerformaat.
• Gestructureerde toetsenindeling
met grote toetsen en extra grote
cursortoets.
• Comfortabele menu’s voor
statistische berekening.
• 240 geïntegreerde functies.
• SCI/FIX/ENG-functie.
• Trigonometrische functies.
• Berekening percentage.
• 24 niveaus van haakjes.
• Regressieberekening.
• Variabelengeheugen/salderend
geheugen.
• Hyperbolische en inverse hyperbolische functies.
• Automatische breukberekening.
• Toevalsgetallengenerator.
• Omrekening van sexagesimaal in
decimaal en omgekeerd.
• Berekeningen in gon, graad en radiaal.
• Omrekening van poolcoördinaten in
rechthoekige coördinaten en
omgekeerd.
• Tweedimensionale statistiek met
berekening van gemiddelden, geschatte waarden en totalen.

• Permutatie en combinatoriek.
• Berekening van 6 verschillende
soorten regressie en van de
coëﬀiciënten A, B.
• Met hardcase.
• Voeding 1xAAA.
• Afmetingen 14x77x162mm.
Casio FX-82MS 2nd

421857

> AUDIOCASSETTES

Texas Instruments
rekenmachine 30XB
MultiView

MINIJACK

Texas Instruments
rekenmachine 30XA

Philips LFH 0234
hoofdtelefoon
• Hoofdtelefoon voor alle analoge en
digitale desktop modellen.
• Een lichtgewicht stereo hoofdtelefoon,
ontworpen voor een uitstekende
geluidskwaliteit, met zachte oorkussentjes.
• Past altijd.
• Lichtgewicht design verhoogt comfort hoofdtelefoon DeLuxe LFH
0234
voor langdurig gebruik.
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Philips minicassette
• Mini cassette voor Philips dicteerapparatuur.
• Inclusief opbergcassette met clip.
450065

2 x 15 minuten/12 pagina’s A4 4 5 0 0 9 3
LFH 0005 doos à 10 stuks

• Display voor 10 cijfers, 2 exponenten.
• Breukberekening in de 4 wiskundige
basisberekeningen.
• Conversie van breuken naar decimalen
en vice versa.
• Goniometrische berekeningen in
radialen en gradiënten.
• Eendimensionale statistieken inclusief
gemiddelde, som van gegevens, som
van vierkanten en tarrafwijking.

• Conversie van poolcoördinaten naar
rechthoekige coördinaten en conversie
van graden, minuten en seconden
naar decimalen.
• Combinaties en permutaties.
• 3 geheugens.
• Afmetingen 13x76x149mm.
• Voeding 1xknoopcelbatterij LR44
(meegeleverd).
Texas TI-30XA

421103

• TI-30XB/XS heeft tot vier regels
MultiView Display.
• Elementaire wetenschappelijke en
goniometrische functies én hyperboolfuncties.
• Multi-line scherm maakt patroonherkenning en het overlopen van uitgevoerde berekeningen eenvoudiger.
• Twee variabelen statistiek: Enter/
delete/insert/edit individuele
statistische data.
• Equation Recall maakt het mogelijk
uitgevoerde berekeningen of data
weer op te roepen, te bekijken, te
bewerken of te verbeteren.
• Maakt het mogelijk bewerkingen
met breuken in breukvorm of in
decimale notatie in beeld te brengen.
• Data editor voor de invoer van lijsten
met data.

• List function maakt het mogelijk
functies op datalijsten toe te passen.
• Wortels in beeld, werk met vereenvoudigde wortels en rationaliseer
de noemer.
• Conversies via het Mode Menu: om op
verschillende manieren te rekenen met
hoekeenheden, notaties en ﬂoating
point.
• Rekent met door de gebruiker
gedeﬁnieerde variabelen.
• Verwisselbare batterij (CR2032).
Texas TI-30XB Multiview op
batterijen
Texas TI-30XS Multiview op
solar

Product niet gevonden? Bel ons voor informatie!

420131
420132
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> GRAFISCHE REKENMACHINES

> ZAKREKENMACHINES

GARANTIE

3
JAAR

Texas Instruments
rekenmachine 84+ CE-T

4xAAA

Casio rekenmachine FX-CG50
• Voorzien van Nederlandse examenstand, die verplicht is vanaf de
centrale eindexamens 2021 HAVO
en VWO.
• 8 regels met 21 tekens.
• Oplossen van vergelijkingen met
integraal-, diﬀerentiaal- en waarschijnlijkheidsfuncties.
• REF/RREF-functie.
• Toevalsimulaties.
• Omrekening eenheden.
• Ggd- en kgv-functie.
• Chi-kwadraat-, ANOVA-, F-tests.
• Financiële wiskunde.
• Geometrie-add-in voorgeïnstalleerd.
• Eenvoudige pc-verbinding als
USB-massaopslagapparaat.
• Achtergrondverlichting.
• Geheugen 61kb RAM.
• Flash ROM 16MB.
• Afmetingen 188,5x89x18,6mm.
• Gewicht 230gr.
• Werkt op 4xAAA batterijen
Casio FX-CG50
(meegeleverd).

421861

• De krachtige graﬁsche, numerieke
rekenmachine voor wiskunde en
natuurwetenschappen in het voortgezet onderwijs.
• Voorzien van examenstand dat
verplicht is voor centrale eindexamens
vanaf HAVO 2018 en VWO 2019.
• Deze Python Edition is voorzien van
een speciale Python App waardoor
leerlingen in Python kunnen
programmeren.
• De TI-84 Plus CE-T met backlight
kleurenscherm, een verbeterde interface en oplaadbare batterij.
• Inclusief 2 USB kabels.
• Gebruik de USB-A kabel om de
rekenmachine op te laden.
• Gebruik de USB-mini B kabel voor
communicatie tussen de TI-84 Plus.
• Schermgrootte 320x240 pixels
• Download de TI Connect software en
(2.8-inch diagonaal).
download gratis apps met behulp van
• Schermresolutie 140 DPI, 16-bits
de meegeleverde USB-kabel (unit naar
kleuren.
computer).
• 3,5MB Flash ROM-geheugen voor het
• Ondersteunt de programmeertalen
opslaan van gegevens en applicaties
TI Basic en ASM.
(apps).
Texas TI-84+ CE-T
421123
• 21KB RAM-geheugen.

Quantore rekenmachine
WK-123Q
• Zakrekenmachine met 8-cijferig
display.
• Dualpower: zonne-energie en
automatische batterij (LR54).

• Rubberen toetsen.
• Geheugen met vier functies.
• Met worteltrekken en percentagetoets.
• Inclusief beschermhoes.
• Afmetingen 88x56x9mm.
Quantore WK-123Q

420310

Casio rekenmachine HS-8VER
• Groot, 8-cijferig display.
• 3-cijferige interpunctie.

• Met 360° omklapbaar deksel.
• Dubbele voeding, zonne-energie en
verwisselbare batterij (LR54).
• Afmetingen 52x112x9mm.
Casio HS-8VER

420854

Ibico 082X

420726

> REKENMACHINES TOEBEHOREN

Ibico rekenmachine 082X

Ibico rekenmachine 081X
• Zakrekenmachine met 8-cijferige
display.
• Met bruto winstmarge-, %- en
geheugenfunctie.
• Wordt geleverd met beschermhoes.
• Dubbele voeding: zonne-energie
en verwisselbare batterij (LR54).
• Afmetingen: 98x60x7mm.

>

GARANTIE

3

Ibico 081X

420725

• Zakrekenmachine met 10-cijferig
display.
• Rubberen antislip-toetsen.
• Met kostprijs-, verkoopprijs-, winstmarge-, %- en geheugenfunctie.
• Wordt geleverd met beschermhoes.
• Dubbele voeding: zonne-energie en
verwisselbare batterij (LR54).
• Afmetingen 112x68x8mm.

BUREAUREKENMACHINES

JAAR

Texas Instruments
rekenmachine Nspire CX II
• Graﬁsche rekenmachine voorzien van
examenstand dat verplicht is voor
centrale eindexamens vanaf HAVO
2018 en VWO 2019.
• Met kleurenscherm en inclusief
oplaadbare batterij.
• Ontworpen voor wiskunde en natuurkundelessen met algebra, meetkunde,
goniometrie en calculus.
• Hoge resolutie scherm van
240x320pixels met een hoog contract
scherm geven zorgen voor het gemakkelijk aﬂezen van informatie.
• Ingebouwde USB.
• Systeemvereisten Windows XP,
Windows Vista, Windows 7, Mac OS X
10.5 of 10.6, Powerpc, G4 of G5.
• Geheugen: 90+ MB opslaggeheugen /
Texas TI Nspire CX II-T
64MB besturingsgeheugen.
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Casio rekenmachine
MS-20UC

Rekenmachine
beschermetuis

420141

• Etui voor het opbergen en beschermen
van je graﬁsche rekenmachine.
• In deze etui kun je naast je rekenmachine ook meteen de USB kabel
of bijvoorbeeld pennen en geodriehoek
kwijt.
• Met handige klitteband strips zodat de
rekenmachine op de juiste plek blijft
zitten.
• O.a. geschikt voor Texas Instruments
TI-84+ (alle versies), Nspire CX en CX
CAS, HP Prime, Casio FX-CG50 en
beschermetui
FX-9860GII(SD).

1388423

• 12-cijferig met groot lcd-scherm.
• Beschikt over tijdsberekening (
uren/minuten/seconden)
• Percentageberekening.
• Omrekening valuta (3 omrekengeheugens).
• BTW-berekening.
• 3 toetsen geheugen.
• Onderverdeling duizendtallen.
• Toets voor wijziging plus-/minteken.
• Snelcorrectietoets.
• Vierkantswortel.
• Dubbelnultoets.
• Werkt op zonnecel/batterij.
• Afmetingen 2,2x10,5x14,95cm.

blauw
rood
roze
groen
oranje
zwart

420841
420842
420843
420844
420845
420840

Product niet gevonden? Bel ons voor informatie!
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Casio rekenmachine MS-80E

Casio rekenmachine MS-80B
• 8-cijferige, groot display.
• Kunststof toetsen.
• Metalen behuizing.

Quantore rekenmachine
ST-230Q
• Bureaurekenmachine met kantelbaar
10-cijferig display.
• Dualpower: zonne-energie en
automatische batterij (LR54).
• Kunststof toetsen.
• Geheugen met vier functies.

• Met percentagetoets.
• Btw +/- functies.
• Kostprijs, verkoopprijs en margeberekeningen.
• Subtotaal functie.
• Afmetingen 143x105x20mm.
Quantore ST-230Q

420313

Quantore rekenmachine
VB-704Q
• Bureaurekenmachine met kantelbaar
12-cijferig display.
• Dualpower: zonne-energie en
automatische batterij (LR44).
• Kunststof toetsen.
• Geheugen met vier functies.

• Margecalculatie.
• Met worteltrekken en percentagetoets.
• 00-toets.
• Afronding en decimaal kiezer.
• Correctietoets.
• Btw +/- functies.
• Afmetingen 175x120x30mm.
Quantore VB-704Q

420316

• Bureaurekenmachine met kantelbaar
10-cijferig display.
• Dualpower: zonne-energie en automatische batterij (LR44).
• Kunststof toetsen.
• Geheugen met vier functies.
• Met worteltrekken en percentagetoets.
Quantore JV-830Q
• Afmetingen 205x156x25mm.

• Bureaurekenmachine met 8-cijferig
display.
• Dualpower: zonne-energie en automatische batterij (LR54).
• Kunststof toetsen.
• Geheugen met vier functies.
• Met worteltrekken en percentagetoets.
Quantore GR-430Q
• Afmetingen 125x117x24mm.
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420317

420873

Casio rekenmachine
MS-88EM

•
•
•
•
•

Quantore rekenmachine
GR-430Q

Casio MS-80B

Compacte bureaurekenmachine.
Werkt op zonne-energie/batterij.
Elegant aluminium front.
8-cijferig extra groot LC-display.
Omrekening van euro’s.
4-knops geheugen.
Backspace delete-toets.
+/- tekenwisseltoets.
Dubbele nultoets.
Numeriek toetsenbord met ergonomisch vormgegeven nultoets.

Casio MS-80E

1391810

Casio DF-120EM

1391809

Casio rekenmachine
DF-120EM

•
•
•
•
•

Quantore rekenmachine
JV-830Q

• Percentageberekening.
• Onafhankelijk geheugen.
• Dubbele voeding: zonne-energie en
verwisselbare batterij (LR54).
• Afmetingen 29x103x147mm.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Compacte bureaurekenmachine.
Werkt op zonne-energie/batterij.
Elegant aluminium front.
8-cijferig extra groot LC-display.
Berekening van kosten/verkoop/
winstmarge.
Omrekening van euro’s.
Geheugen met 3 knoppen.
Backspace delete-toets.
+/- tekenwisseltoets.
Klassiek cijferblok met nultoets onder
de 1-toets.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Casio MS-88EM

1391808

Grote bureaurekenmachine.
Werkt op zonne-energie/batterij.
Elegant aluminium front.
12-cijferig extra groot LC-display.
Berekening van kosten/verkoop/
winstmarge.
Omrekening van euro’s.
Afronden op 0/1/2/3/4 cijfers achter
de komma.
3-knops geheugen.
Backspace delete-toets.
+/- tekenwisseltoets.
Dubbele nultoets.
Klassiek numeriek toetsenbord met
nultoets onder de 1-toets.

Ibico rekenmachine 210X
Ibico rekenmachine 208X

420318

• Desktop rekenmachine met kantelbaar
8-cijferig display.
• Met conversie-, %- en geheugenfunctie.
• Dubbele voeding: zonne-energie
en verwisselbare batterij (LR44).
Ibico 208X
• Afmetingen 133x106x26mm.

420727

• Desktop rekenmachine met kantelbaar
10-cijferig display.
• Met bruto winstmarge-, btw-,
conversie-, %- en geheugenfunctie.
• Correctietoets voor laatst ingegeven
cijfer (backspace).
• Dubbele voeding: zonne-energie
en verwisselbare batterij (LR54).
Ibico 210X
• Afmetingen: 166x104x11mm.

Product niet gevonden? Bel ons voor informatie!

420728
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> REKENMACHINES MET TELROL

Canon rekenmachine P29-D
IV-es

Canon rekenmachine
MP1211-LTSC

• Canons P29-D IV-es bureaucalculator
met printer en 10-cijferig display biedt
veelzijdigheid, gemak en eﬀiciency in
dynamische kantooromgevingen.
• Fluorescent Tube display met 10
• Met es-functie: ‘energy saving’ oftewel
cijfers.
een stroom besparende functie
• Printer met 2-kleuren inktlint
waardoor de rekenmachine auto(zwart/rood).
matisch na 7 minuten inactiviteit in
• Snel printen met 3,6 regels per
sluimerstand gaat.
seconde.
• Afmetingen 300x207x76mm.
• Geavanceerde printerkop.
Canon P29-DIV (10 cijfers)
423616
• AC voeding.

• Proﬁteer van functies voor het
berekenen van btw en het converteren van valuta en zakelijke functies
met deze 12-cijferige rekenmachine.
• Voorzien van 2-kleuren inktrolprinter,
een groot scherm met 2 kleuren en
een mooie, zilvermetallic behuizing.
• Ruim opgezet toetsenbord voor
intensief gebruik.
• Stijlvolle zilvermetallic afwerking.
• Afmetingen 334x219x75mm.

Canon MP1211-LTSC

420607
4xAA

Casio rekenmachine HR-8RCE
• Rekenmachine met telrol voor semi
professioneel gebruik
• 12-cijferige lcd-display.
• Papierbreedte 57mm.
• Printsnelheid: 1,6 regels/sec.
• Winstberekening (kostprijs,
verkoopprijs, marge).
• Belastingberekening, percentage-

Ibico rekenmachine 1214X

•
•
•
•
•

• Desktop rekenmachine met 12-cijferig
display.
• Met bruto winstmarge-, btw+/- en
00-toetsen.

Ibico 1214X
57mmx44m, kern Ø12mm
pak à 5 rollen

4xAA

Ibico rekenmachine 212X

• Met kostprijs-, verkoopprijs- en
margeberekening, btw-, conversie-,
%- en geheugenfunctie.
• Met correctietoets.
• Dubbele voeding: zonne-energie
en verwisselbare batterij (LR44).
• Afmetingen 190x140x32mm.

• Desktop rekenmachine met kantelbaar
Ibico 212X
12-cijferig display.

420729

• Klok- en datumfunctie.
• Decimaal selectie.
• Tweekleurenprinter zwart/rood,
Ibico rekenmachine 1221X
print 2,7 lijnen/seconde.
• Desktop rekenmachine, met 12-cijferig • Werkt op netspanning.
• Afmetingen: 212x278x64mm.
lcd-display.
• Met kostprijs-, verkoopprijs- en
margeberekening, bruto winstmargebtw+/- en 00- toetsen.
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Ibico 1221X
57mmx44m, kern Ø12mm
pak à 5 rollen

420735
413110

•
•
•

•

berekening, decimaal selectie
(0,2), dubbelnultoets.
Onafhankelijk geheugen.
Afronding selectie F, 5/4 en
niet-rekenende toets links.
Werkt op 4xAA batterijen (meegeleverd) of met lichtnetadapter
(niet meegeleverd).
Afmetingen (HxBxD)
41,1x99,0x196,0mm.

Casio HR-8RCE
57mmx44m, kern Ø12mm
pak à 5 rollen

423803
413110

4xAA

Casio rekenmachine
HR-150RCE
• Rekenmachine met telrol voor
semi professioneel gebruik
• Groot, 12-cijferig display.
• Tweekleuren printer.

• Telrol 57mm breed.
• Percentage- en geheugenberekeningen
(inclusief %-winst-berekening).
• Floatingtoets (3 cijfers).
• Postenteller en datumafdruk.
• Werkt op 4xAA batterijen
(meegeleverd) of met lichtnetadapter
(niet meegeleverd).
• Afmetingen: 165x285x67mm.
Casio HR-150RCE
IR-40T zwart/rood
57mmx44m, kern Ø12mm
pak à 5 rollen

423804
404903
413110

Klok- en datumfunctie.
Decimaal-selectie.
2-kleurenprinter.
Print 1,4 regels/sec.(zwart).
Werkt op 4xAA batterijen
(meegeleverd).
• Afmetingen: 218x152x55mm.
420734
413110

Casio rekenmachine
DR-320RE
• Met bruto-winstmarge, btw +/-,
Ibico rekenmachine 1231X
%, M+/M-, v-, +/- en 00 toetsen.
• Decimaal selectie.
• Model met 12-cijferig tweekleurig
• Tweekleurenprinter.
lcd-display. Uniek: ‘tijd’ modus: +, -, S, T
• Afmetingen: 230x300x75mm.
worden berekend en afgedrukt in ‘tijd’
Ibico 1231X
420730
modus (uren, minuten).

•
•
•
•
•

14-cijferige Digitron-display.
2-kleurenafdruk.
Papierbreedte 57mm.
Printsnelheid: 3,5 regels/sec.
Berekening percentage/
deltapercentage.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Drievoudige nultoets.
Onafhankelijk geheugen.
Groot totaalgeheugen.
Afrondselectie (F, Cut, Up, 5/4).
Mark-up/mark-down.
Niet-rekenende toets links.
Postenteller.
Snelle correctietoets.
Voeding: alleen netvoeding.
Afmetingen 72x212x358mm.

57mmx44m, kern Ø12mm
pak à 5 rollen
Casio DR-320RE

413110
420837

Casio rekenmachine
FR-620RE
• 12-cijferig display met telrol.
• 3 regels per seconde.
*Tweekleuren inktrol.
• Belasting- en omrekentoets.

•
•
•
•
•
•
•
•

Percentagetoets.
MU/MD toets.
3 posities achter de komma.
Adaptor type AC.
Papierrol breedte 58mm.
Voeding: alleen netvoeding.
Afmetingen 88x213x343mm.
Gewicht 1240gr.

57mmx44m, kern Ø12mm
pak à 5 rollen
Casio FR-620RE

Product niet gevonden? Bel ons voor informatie!

413110
420839
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> INKTLINTEN EN -ROLLEN VOOR REKENMACHINES

Inktrol voor Casio
rekenmachines
• Inktrol geschikt voor diverse Casio
rekenmachines, o.a. de HR-150RCE en

Thermische rollen
• Voor calculators en printers.
• Zwarte afdruk.
• Bisfenol A (BPA) vrij.

> TEL- EN KASSAROLLEN

Tel- en kassarollen
FR-2650RCE.
IR-40T zwart/rood

404903

57mmx25m, kern Ø12mm
pak à 5 rollen
57mmx60m, kern Ø12mm
pak à 5 rollen
57mmx74m, kern Ø17mm
pak à 50 rollen
60mmx70m, kern Ø12mm
pak à 5 rollen
57mmx11m, kern Ø8mm
pak à 5 rollen
80mmx75m, kern Ø12mm
pak à 5 rollen
44mmx60m, kern Ø12mm
pak à 5 rollen
57mmx20m, kern Ø12mm
pak à 5 rollen
58mmx43m, kern Ø12mm
pak à 5 rollen
76mmx60m, kern Ø12mm
pak à 5 rollen
80mmx43m, kern Ø12mm
pak à 5 rollen

413283

• Wit 60gr houtvrij papier.
• Kern Ø12mm.

> ROLSNIJMACHINES

44mmx44m, kern Ø12mm
pak à 5 rollen
57mmx44m, kern Ø12mm
pak à 5 rollen
76mmx44m, kern Ø12mm
pak à 5 rollen
80mmx56m, kern Ø12mm
pak à 5 rollen

413250
413110
413280
413107

Quantore rolsnijmachine
• De Quantore rolsnijmachine is ideaal
voor het op maat snijden van papier,
foto’s of folie.
• Uitgevoerd met geslepen en roterend
rond mes in een gesloten kunststof
kop.

• Voorzien van centimeterverdeling en
graadverdeling op de snijtafel.
• Papierformaat max. A4.
• Snijlengte 320mm.
• Tafelgrootte: 445x190x65mm.
• Gewicht 1kg.
• Maximale snijcapaciteit 10vel.
• Snijhoogte: 1mm.
a4 32cm

1000050

Dahle accessoires voor 500
serie
• Diverse accessoires voor de
rolsnijmachine van Dahle.

koppenset vario 960
470028
perforatie, zigzag- en
kartelrand set à 3 stuks
rolsnijkop 644 voor ronde
470004
glijstang
rolsnijkop 975 voor vierkante 4 7 0 0 0 1
glijstang
rolsnijkop 970 voor vierkante 4 7 0 0 1 9
glijstang
liniaal voor model 507 1 stuk 4 7 0 0 1 2
liniaal voor model 508
470014
507-508 met driehoekige
1398095
glijstang
507 met driehoekige glijstang 1398096
507 met driehoekige glijstang 1398097
550-558 met dubbele glijstang 1398098
508 met driehoekige glijstang 1398099
550-552-554 met rond
1398100
glijstang
508 met driehoekige glijstang 1398101

413285
413284
413264
413286
413261
413265

Dahle rolsnijmachine 507

413287
413108

• Rolsnijmachine voor het op maat
snijden van papier, foto’s of folie.
• Uitgevoerd met geslepen en roterend
rond mes in een gesloten kunststof
kop.

413109
413112

•
•
•
•
•

Dahle rolsnijmachine 508

Papierformaat max. A4.
Snijlengte 320mm.
Tafelgrootte 440x211mm.
Gewicht 1kg.
Maximale snijcapaciteit 8vel.

507 snijlengte 320mm
tafel 440x211mm wit

470003

• Rolsnijmachine voor het op maat
snijden van papier, foto’s of folie.
• De rolsnijkop is eenvoudig te
vervangen.
• Papierformaat max. A3.

•
•
•
•

Snijlengte 460mm.
Tafelgrootte 580x211mm.
Gewicht 1,5kg.
Maximale snijcapaciteit 8vel.

508 snijlengte 460mm
tafel 580x211mm

470005

NIET TE VEEL EN
NIET TE WEINIG
IN HUIS

Je zit niet graag zonder, maar je
voorraadruimte is beperkt. Wist
je dat je bij ons de meeste
artikelen per stuk kunt bestellen?
Zo is ons magazijn je voorraad!
Voor je bestelgemak staat bij
sommige artikelen de verpakkingseenheid vermeld. Dit is de meest
gangbare hoeveelheid waarin een
artikel geleverd wordt.

Duplo pinapparaatrollen
• Zelfkopiërend papier.
• Kern Ø12mm.

318

76mmx25m, kern Ø12mm
wit/geel pak à 5 rollen

413113

GARANTIE

5
JAAR

Dahle rolsnijmachine 550
•
•
•
•
•

Geslepen, roterend rondmes.
Geslepen ondermes van gehard staal.
Transparante aandrukliniaal.
Verstelbare rugaanleg.
Raster, DIN-formaten en centimeter-

GARANTIE

verdeling op het tafelblad.
• Ophangmogelijkheid voor montage
aan de muur.
• Papierformaat max. A4.
• Snijlengte 360cm.
• Tafelgrootte 555x360mm.
• Gewicht 2,9kg.
• Maximale snijcapaciteit 20vel.
550 snijlengte 360mm tafel
555x360mm

470152

5
JAAR

Dahle rolsnijmachine 552
•
•
•
•

Geslepen, roterend rondmes.
Geslepen ondermes van gehard staal.
Verstelbare rugaanleg.
Raster, DIN-formaten en centimeterverdeling op het tafelblad.

• Ophangmogelijkheid voor montage
aan de muur.
• Papierformaat max. A3.
• Snijlengte 510mm.
• Tafelgrootte 705x360mm.
• Gewicht 3,6kg.
• Maximale snijcapaciteit 20vel.
552 snijlengte 510mm tafel
705x360mm

470153

Product niet gevonden? Bel ons voor informatie!
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> SNIJMACHINES

Dahle snijmachine 502
• Hobbysnijmachine met stabiele metalen tafel.
• Boven- en ondermes van staal.
• Handaandruk.
• 2 hoekgeleidingen.

•
•
•
•
•
•

Dahle snijmachine 533

Geïntegreerde draaggrepen.
Papierformaat max. A4.
Snijlengte 320mm.
Tafelgrootte 420x175 mm.
Gewicht 1,2kg.
Maximale snijcapaciteit 8vel.

502 snijlengte 320mm

470002

• Snijmachine met boven- en ondermes
van hoogwaardig Solingen staal.
• Handaandruk met ergonomische
gevormde handgreep.
• Zij-aanleg met centimeter- en DIN-verdeling.

•
•
•
•
•
•
•
•

Verstelbare rugaanleg.
Graadverdeling op de snijtafel.
Afgeronde zijkanten.
Papierformaat max. A4.
Snijlengte 340mm.
Tafelgrootte 450x285mm.
Gewicht 2,6kg.
Maximale snijcapaciteit 15vel.

533 snijlengte 340mm

470149

Ideal snijmachine 1133

• Aanlegstrip kan op de voorste- of
achterste geleider geplaatst worden.
• Papierformaten van A4 tot A6 en
• Tafelsnijmachine met een snijlengte
gangbare fotoformaten afgebeeld op
tot DIN A4 (340mm).
het blad.
• Met een laser vervaardigd universeel
mes en snijlat van staal voorzien van • Tafelgrootte 250x340mm.
• Gewicht: 2,5kg.
een niet plakkende coatinglaag.
• Transparante klembalk met veiligheids- • Maximale snijcapaciteit 15vel.
• Afmetingen 570x290x85mm.
greep.

Dahle snijmachine 534
• Snijmachine met boven- en ondermes
van hoogwaardig Solingen staal.
• Handaandruk met ergonomische
gevormde handgreep.
• Zij-aanleg met centimeter- en DIN-verdeling.
• Verstelbare rugaanleg.
• Graadverdeling op de snijtafel.
• Afgeronde zijkanten.
• Papierformaat max. A3.
• Snijlengte 460mm.
• Tafelgrootte 585x285mm.
• Gewicht 3,2kg.
• Maximale snijcapaciteit 15vel.

• Twee geleiders voor de aanlegstrip en snijlengte 340mm
tafel 250x340mm
twee schaalverdelingen (cm/mm).

534 snijlengte 460mm

•

•
•
•

470120
•

vergrendelbare aanlegstrip.
• Schaalverdeling in mm/inch.
Easy lift de innovatieve automatische • Papierformaten van A4 tot A6 op het
papierneerdrukker voor nauwkeurig en tafelblad.
• Antislip voetjes voor de stabiliteit.
gemakkelijk snijden.
• Maximale snijcapaciteit 25vel.
Groot stabiel, metalen tafelblad.
• Snijlengte 350mm.
Opnieuw te slijpen messenset ge• Snijtafel 304x385mm.
maakt van Solingen staal.
Transparante beschermkap en geïnte- • Afmetingen 325x340x585mm.
snijlengte 350mm
470035
greerde snijlijnaanduiding.
tafel 304x385mm
Metalen zijgeleider met traploos,

470150

Ideal snijmachine 1046

Ideal snijmachine 1142
• Verstelbare rugaanleg.
• Graadverdeling, DIN-formaten en centiDahle snijmachine 560
meterverdeling op de snijtafel.
• Papierformaat max. A4.
• Snijmachine met veiligheidsplaat.
• Snijlengte 340mm.
• Boven- en ondermes van hoogwaardig
• Tafelgrootte 450x285mm.
Solingen staal.
• Gewicht 3,2kg.
• Handaandruk met ergonomische
• Maximale snijcapaciteit 25vel.
gevormde handgreep.
560 snijlengte 340mm
470013
• Zij-aanleg met centimeterverdeling.
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Ideal snijmachine 1135

Dahle snijmachine 561
• Professionele snijmachine met automatische papieraandruk en veiligheidsautomaat.
• Geheel metalen constructie.
• Ergonomische handgreep.
• Verstelbare rugaanleg.
• Zij-aanleg met centimeter- en inchverdeling.

• Geslepen onder- en bovenmes van
staal.
• Afgeronde zijkanten.
• DIN-formaten, centimeter/inchverdeling en graadverdeling op het tafelblad.
• Maximale snijcapaciteit 35vel.
snijlengte 360mm
440x265mm

tafel

470023

• Tafelsnijmachine met een snijlengte
van 430mm voor formaten tot DIN A3.
• Met een laser vervaardigd universeel
mes en snijlat van staal voorzien
van een niet plakkende coatinglaag.
• Transparante klembalk met veiligheidsgreep.
• Twee geleiders voor de aanlegstrip en
twee schaalverdelingen (cm/mm).

• Aanlegstrip kan op de voorste- of
achterste geleider geplaatst worden.
• Papierformaten van A4 tot A6 en
gangbare fotoformaten afgebeeld
op het blad.
• Maximale snijcapaciteit 15vel.
• Snijtafel 250x430mm.
• Afmetingen 660x290x85mm.
snijlengte 430mm
tafel 250x430mm

470129

• Easy lift de innovatieve automatische
papierneerdrukker voor nauwkeurig en
gemakkelijk snijden.
• Groot stabiel, metalen tafelblad.
• Opnieuw te slijpen messenset gemaakt van Solingen staal.
• Transparante beschermkap en geïntegreerde snijlijnaanduiding.
• Metalen zijgeleider met traploos,
vergrendelbare aanlegstrip.

• Schaalverdeling in mm/inch.
• Papierformaten van A4 tot A6 op
het tafelblad.
• Antislip voetjes voor de stabiliteit.
• Maximale snijcapaciteit 30vel.
• Snijlengte 460mm.
• Snijtafel 356x510mm.
• Afmetingen 385x390x700mm.
snijlengte 460mm
tafel 356x510mm

Product niet gevonden? Bel ons voor informatie!

470033
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> ZWARE SNIJMACHINES

Hoe kies je de juiste
papiervernietiger?
Welke papiervernietiger voor jou geschikt is, hangt af van de wensen die je hebt
en waarvoor je het apparaat gaat gebruiken. Om het wat gemakkelijker te maken, hebben
we hieronder op een rijtje gezet waar je bij de keuze voor een papiervernietiger op
moet letten. Zo kies jij een papiervernietiger die bij je past.

Dahle snijmachine 564
• Snijmachine met snijaanduiding
met laserstraal.
• Met regelbare papieraandruk en
veiligheidsautomaat.
• Geheel metalen constructie.
• Verstelbare rugaanleg.
• Twee zij-aanleggen.
• Geslepen onder- en bovenmes
van staal.

• Afgeronde zijkanten.
• DIN-formaten, centimeter, inchverdeling en graadverdeling op
het tafelblad.
• Maximale snijcapaciteit 45vel.
snijlengte 360mm
475x310mm

tafel

470142

Dahle snijmachine 565

• Automatische papieraandruk.
• Geslepen onder- en bovenmes van
• Hefboomsnijmachine met gepatenteer- staal.
• Maximale snijcapaciteit 40vel.
de veiligheidsautomaat.

• Voorzien van smalsnij-inrichting en
vooraanleg.

snijlengte 390mm
475x355mm

tafel

Waar wordt de papiervernietiger neergezet en hoeveel mensen zullen hem gebruiken?

470143

Groot kantoor
20+ gebruikers

Kantoor
tot 20 gebruikers

Thuiskantoor
tot 2 gebruikers

Welk veiligheidsniveau heb je nodig?
Hoe hoger de P-classiﬁcatie, hoe hoger het veiligheidsniveau, hoe meer er in de opvangbak kan door de kleinere snippers.

Extra kleine Micro Cut P-7

Super Micro Cut P-6

Micro Cut P-5

> Top secret veiligheid <
Versnippert 1 A4 vel in
ongeveer 12.500 stukjes

> Zeer hoge veiligheid <
Versnippert 1 A4 vel in
ongeveer 6000 stukjes

> Hoge veiligheid <
Versnippert 1 A4 vel in
ongeveer 2000 stukjes

P6

P5

Ideal snijmachine 1058
• Opnieuw te slijpen, hoogwaardige
messenset van Solingen staal.
• Geschikt voor papier, karton tot
3,5mm en diversen anderen materialen.
• Smalle stroken snijden van 1-10mm is
mogelijk.
• DIN formaatverdeling.
• Transparante beschermkap.
• Geheel metalen constructie.
• Maximale snijcapaciteit 50vel.
• snijtafel 356x604mm.

P7

snijlengte 580mm
356x604mm

tafel

470131

Cross Cut P-4

Cross Cut P-3

Strip Cut P-2

> Vertrouwelijke veiligheid <
Versnippert 1 A4 vel in ongeveer 400 stukjes

> Algemene veiligheid <
Versnippert 1 A4 vel in ongeveer 200 stukjes

> Basisveiligheid <
Versnippert 1 A4 vel in ongeveer 40 stukjes

P4

P3

P2

P-4 en P-3 zijn ideaal voor thuisgebruik of in elke bedrijfsomgeving die vertrouwelijke veiligheid nodig heeft.
P-2 biedt een basisveiligheid voor documenten zonder gevoelige informatie.

Extra functies
Kan automatisch
papier in één
keer versnipperen.

Dahle snijmachine 867
• Snijmachine met veiligheidsautomaat.
• Boven- en ondermes van Solingen
staal.
• Capaciteit tot 35vel.
• Snijlengte tot 460mm.
• Voorzien van aandruk die naar wens
in- of uitgeschakeld kan worden.
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• Uit te breiden met de volgende accessoires (optioneel): 1. Een laserunit
voor precies snijden (795). 2. Een
gemakkelijk te monteren aﬂegtafel
met magneten en pinnen (794). 3. Een
smalsnij-inrichting voor de aﬂegtafel.
(793).
snijlengte 460mm
513x365mm

tafel

470062

Ideal snijmachine 1038
• Opnieuw te slijpen, hoogwaardige
messenset van Solingen staal.
• Geschikt voor papier, karton tot
3,5mm en diversen anderen materialen.

• Door middel van een maatknop wordt
de vooraanleg uitgedraaid.
• Smalle stroken snijden van 1-10mm is
mogelijk.
• DIN formaatverdeling.
• Geheel metalen constructie.
• Maximale snijcapaciteit 50vel.
• snijtafel 356x403mm.
snijlengte 385mm
356x403mm

tafel

470121

MANUAL

FEED

Versnippert tot
een aantal vellen tegelijkertijd.

ANTI-

JAM

Voorkomt papierstoringen,
stopt automatisch en
heeft een anti-vastloopmechaniek wanneer er
teveel papier is geplaatst.

SILENT

Geluidsarme
motor voor
minimale overlast op kantoor
of thuis

Papierinvoercapaciteit en formaat opvangbak

750

Een hogere papierinvoercapaciteit
betekent dat je minder tijd kwijt
bent met papier vernietigen.

32L

Een grotere opvangbak betekent dat je
langer door kan gaan met versnipperen
voordat de bak moet worden geleegd.

Product niet gevonden? Bel ons voor informatie! 323
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NIEUW bij Quantore

WORD
AVG-PROOF*

> PAPIERVERNIETIGERS VOOR THUISKANTOOR

*Papier vernietigen ondersteunt
*Papier
vernietigen
ondersteunt naleving van
de AVG

NIEUW

LEITZ IQ PROTECT
50

SNIJWERK
GARANTIE

SNIJWERK
GARANTIE

2

2

JAAR

Rexel papiervernietiger
Optimum Auto+ 50X
• Automatische papiervernietiger voor
persoonlijk gebruik.

150

Rexel papiervernietiger
Optimum Auto+ 150X
4x28mm snippers cap.6vel
DIN-P4

1399638

• Automatische papiervernietiger voor
op je werkplek.

> PAPIERVERNIETIGERS VOOR DE WERKPLEK

4x28mm snippers cap.8vel
DIN-P4

1399636

> PAPIERVERNIETIGERS VOOR DE AFDELING

& EENV

OU

SCHOO

N

JAAR

DIG

LE

GEN

NIEUW

AUTOFEED
PAPIERVERNIETIGERS

225

SNIJWERK
GARANTIE

SNIJWERK
GARANTIE

2

2

JAAR

Rexel papiervernietiger
Optimum Auto+ 225X
• Automatische papiervernietiger voor
op je werkplek.

JAAR

300

Rexel papiervernietiger
Optimum Auto+ 300X
4x26mm snippers cap.10vel
DIN-P4

1399643

• Automatische papiervernietiger voor
op jouw afdeling.

4x26mm snippers cap.10vel
DIN-P4

1399635

MACHINESPECS PAPIERVERNIETIGERS

Voor elke locatie de perfecte papiervernietiger
Vandaag de dag, waarbij indentiteitsfraude steeds vaker voorkomt, is het veilig
houden van gevoelige gegevens belangrijker dan ooit. Daarnaast is er de noodzaak
voor bedrijven om aan de AVG wetgeving inzake gegevens privacy te voldoen.
Papierversnipperaars moeten thuis en op kantoor gemakkelijk bereikbaar zijn,
zodat je papieren documenten snel en veilig kunt vernietigen. Leitz komt nu met
een nieuwe range handmatige en auto feed papiervernietigers, zonder concessies
te doen aan kwaliteit of veiligheid.

Artikel nummer

1399638

1399636

1399643

1399635

Merk

REXEL

REXEL

REXEL

REXEL

Model

Optimum Auto+ 50X

Optimum Auto+ 150X

Optimum Auto+ 225X

Optimum Auto+ 300X

Capaciteit 80 gr papier handmatig

6 vel

8 vel

10 vel

10 vel

Capaciteit 80 gr papier automatisch

50 vel

150 vel

225 vel

300 vel

Invoerbreedte

220mm

220mm

230mm

230mm

Type snit

snippers 4x28mm

snippers 4x28mm

snippers 4x25mm

snippers 4x25mm

Veiligheidsniveau

zeer vertrouwelijk P4

zeer vertrouwelijk P4

zeer vertrouwelijk P4

zeer vertrouwelijk P4

Vernietigt : Paperclips

X

X

X

X

Nietjes

X

X

X

X

CD’s

-

-

-

-

Creditcards

X

X

X

X

20 liter

44 liter

60 liter

60 liter

Capaciteit opvangbak
Afmetingen (hxbxd)

405x363x430 mm

690x440x505mm

735x415x465mm

735x465x490mm

Gewicht

7,7 kg

12 kg

18 kg

18,7 kg

Geluidsniveau

55 dB

55 dB

55 dB

55 dB

Garantie machine

2 jaar

2 jaar

2 jaar

2 jaar

Garantie messen

2 jaar

2 jaar

2 jaar

2 jaar

www.leitz.com/iq
Product niet gevonden? Bel ons voor informatie!
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GARANTIE

SNIJWERK
GARANTIE

3 3
JAAR

SNIJWERK
GARANTIE

2

SNIJWERK
GARANTIE

2

6

JAAR

Rexel papiervernietiger
Momentum X406

SNIJWERK
GARANTIE

8

JAAR

12

2

JAAR

100

Leitz papiervernietiger IQ
Auto+ Small Office 100 P4

JAAR

Rexel papiervernietiger
Momentum X308

Rexel papiervernietiger
Momentum X312

• Papiervernietiger voor thuisgebruik.

• Papiervernietiger voor thuisgebruik.

• Papiervernietiger voor thuisgebruik.

• Automatische papiervernietiger
voor op uw werkplek.
• Een smaller design zodat hij op meerdere plekken neergezet kan worden.

4x28mm snippers
cap.6vel DIN-P4 X406

5x42mm snippers
cap.8vel DIN-P3 X308

5x42mm snippers
cap.12vel
DIN-P3 X312

4x28mm snippers cap.8 vel
DIN-P4

470749

470750

GARANTIE

3
JAAR

470752

1399649

SNIJWERK
GARANTIE

100

3

JAAR

SNIJWERK
GARANTIE

10

2

2

JAAR

10

Rexel papiervernietiger
Momentum X410SL

• Papiervernietiger voor thuisgebruik.

• Papiervernietiger voor thuisgebruik.
• Een smaller design zodat hij op meerdere plekken neergezet kan worden.

• Automatische papiervernietiger
voor op uw werkplek.
• Een smaller design zodat hij op
meerdere plekken neergezet kan
worden.

4x28mm snippers
cap.10vel DIN-P4 X410

4x28mm snippers
cap.10vel DIN-P4 X410-SL

2x15mm snippers cap.8 vel
DIN-P5

Rexel papiervernietiger
Momentum X410

470751

GARANTIE

Leitz papiervernietiger IQ
Auto+ Small Office 100 P5

JAAR

SNIJWERK
GARANTIE

470753

MACHINESPECS PAPIERVERNIETIGERS

SNIJWERK
GARANTIE

3 3
JAAR

JAAR

150

Leitz papiervernietiger IQ
Auto+ Office 150 P4
• Automatische papiervernietiger
voor op uw werkplek.

1399647

4x28mm snippers cap.8 vel
DIN-P4

1399651

MACHINESPECS PAPIERVERNIETIGERS

Artikel nummer

470749

470750

470751

470753

Artikel nummer

470752

1399649

1399647

1399651

Merk

REXEL

REXEL

REXEL

REXEL

Merk

REXEL

LEITZ

LEITZ

LEITZ

Model

Momentum X406

Momentum X308

Momentum X410

Momentum X410SL

Model

Momentum X312

IQ Auto+ Small Oﬀice 100 P4

IQ Auto+ Small Oﬀice 100 P5

IQ Auto+ Oﬀice 150

Capaciteit 80gr papier handmatig

6 vel

8 vel

10 vel

10 vel

P4

Capaciteit 80gr papier automatisch

-

-

-

-

Capaciteit 80gr papier handmatig

12 vel

8 vel

6 vel

8 vel

Invoerbreedte

220 mm

220 mm

220 mm

220 mm

Capaciteit 80gr papier automatisch

-

100 vel

100 vel

150 vel

Type snit

snippers 4x28mm

snippers 5x42mm

snippers 4x28mm

snippers 4x28mm

Invoerbreedte

220 mm

220 mm

220 mm

220 mm

Veiligheidsniveau

zeer vertrouwelijk P4

vertrouwelijk P3

zeer vertrouwelijk P4

zeer vertrouwelijk P4

Type snit

snippers 5x42mm

snippers 4x28mm

snippers 2x15mm

snippers 4x28mm

Vernietigt : Paperclips

X

X

X

X

Veiligheidsniveau

vertrouwelijk P3

zeer vertrouwelijk P4

super vertrouwelijk P5

zeer vertrouwelijk

Nietjes

X

X

X

X

P4

CD’s

-

-

-

-

Vernietigt : Paperclips

X

X

X

X

Creditcards

-

-

-

-

Nietjes

X

X

X

X

Capaciteit opvangbak

15 liter

15 liter

23 liter

23 liter

CD’s

-

-

-

-

Afmetingen (hxbxd)

343x325x229 mm

343x325x229 mm

423x356x238 mm

375x255x370mm

Creditcards

-

X

X

X

Gewicht

3,5 kg

3,5 kg

6,5 kg

6,5 kg

Capaciteit opvangbak

23 liter

34 liter

34 liter

44 liter

Geluidsniveau

70 dB

70 dB

62 dB

62 dB

Afmetingen (hxbxd)

423x356x238mm

530x365x430mm

530x365x430mm

690x430x505 mm

Garantie machine

2 jaar

2 jaar

2 jaar

2 jaar

Gewicht

6,5 kg

12 kg

12 kg

12 kg

Garantie messen

2 jaar

2 jaar

2 jaar

2 jaar

Geluidsniveau

62 dB

55 dB

55 dB

55 dB

Garantie machine

2 jaar

2+1 jaar

2+1 jaar

2+1 jaar

Garantie messen

2 jaar

2+1 jaar

2+1 jaar

2+1 jaar
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SNIJWERK
GARANTIE

10

2

Leitz papiervernietiger IQ
Slim Home Office P4
4x28mm snippers cap.10vel
DIN-P4

470760

GARANTIE

JAAR

JAAR

4x28mm snippers cap.10vel
DIN-P4

470759

470762

3
JAAR

• Automatische papiervernietiger
voor op uw werkplek.

GARANTIE

3

20

JAAR

470766

3

GARANTIE

3

JAAR

JAAR

Leitz papiervernietiger IQ
Auto+ Pro 600 P4
2x15mm snippers cap.8 vel
DIN-P5

1399653

MACHINESPECS PAPIERVERNIETIGERS

• Automatische papiervernietiger voor
op uw werkplek.

3

JAAR

• Automatische papiervernietiger voor
op uw werkplek.

SNIJWERK
GARANTIE

600

SNIJWERK
GARANTIE

300

Leitz papiervernietiger IQ
Auto+ Office 300 P4

• Een stijlvolle papierversnipperaar voor 4x40mm snippers cap.20vel
DIN-P4
gebruik op kantoor en afdeling.

GARANTIE

150

Leitz papiervernietiger IQ
Auto+ Office 150 P5
4x40mm snippers cap.15vel
DIN-P4

JAAR

Leitz papiervernietiger IQ
Office Pro P4

SNIJWERK
GARANTIE

3 3

15

Leitz papiervernietiger IQ
Office P4
• Een stijlvolle en sterke papierversnipperaar voor uw werkplek.

2

JAAR

• Een stijlvolle, persoonlijke papierversnipperaar.

SNIJWERK
GARANTIE
JAAR

SNIJWERK
GARANTIE

2

Leitz papiervernietiger IQ
Home Office P4

• Een stijlvolle papierversnipperaar
voor thuiskantoor.

2

SNIJWERK
GARANTIE

10

JAAR

4x28mm snippers cap.10vel
DIN-P4

1399659

SNIJWERK
GARANTIE

10

3

JAAR

Leitz papiervernietiger IQ
Protect Premium 10X P4
4x28 snippers cap.15 vel
DIN-P4

1399656

• Een stijlvolle papierversnipperaar voor
P4 snippers cap.10vel DIN-P4 1399658
thuiskantoor.

MACHINESPECS PAPIERVERNIETIGERS

Artikel nummer

470760

470759

470762

1399653

Artikel nummer

470766

1399659

1399656

1399658

Merk

LEITZ

LEITZ

LEITZ

LEITZ

Merk

LEITZ

LEITZ

LEITZ

LEITZ

Model

IQ Slim Home Oﬀice P4

IQ Home Oﬀice P4

IQ Oﬀice P4

IQ Auto+ Oﬀice 150 P5

Model

IQ Oﬀice Pro P4

IQ Auto+ Oﬀice 300 P4

IQ Auto+ Pro 600 P4

IQ Protect Premium 10X P4

Capaciteit 80gr papier handmatig

10 vel

10 vel

15 vel

6 vel

Capaciteit 80gr papier handmatig

20 vel

10 vel

15 vel

10 vel

Capaciteit 80gr papier automatisch

-

-

-

150 vel

Capaciteit 80gr papier automatisch

-

300 vel

600 vel

-

Invoerbreedte

220 mm

220 mm

223 mm

220 mm

Invoerbreedte

230 mm

220 mm

223 mm

220 mm

Type snit

snippers 4x28mm

snippers 4x28mm

snippers 4x40mm

snippers 2x15mm

Type snit

snippers 4x40mm

snippers 4x28mm

snippers 4x36mm

snippers 4x40mm

Veiligheidsniveau

zeer vertrouwelijk P4

zeer vertrouwelijk P4

zeer vertrouwelijk P4

super vertrouwelijk P5

Veiligheidsniveau

zeer vertrouwelijk P4

zeer vertrouwelijk P4

zeer vertrouwelijk P4

zeer vertrouwelijk P4

Vernietigt : Paperclips

X

X

X

X

Vernietigt : Paperclips

X

X

X

X
X

Nietjes

X

X

X

X

Nietjes

X

X

X

CD’s

-

-

-

-

CD’s

-

-

-

-

Creditcards

-

-

-

X

Creditcards

-

X

X

18 liter

Capaciteit opvangbak

23 liter

23 liter

23 liter

44 liter

Capaciteit opvangbak

30 liter

60 liter

110 liter

Afmetingen (hxbxd)

255x375x370mm

423x356x238mm

465x370x279mm

695x435x500mm

Afmetingen (hxbxd)

589x406x320mm

650x350x490mm

1130x675x750mm

489x335x218mm

Gewicht

6,5 kg

5,01 kg

12,5 kg

15,5 kg

Gewicht

17,21 kg

18,7 kg

42,5 kg

4,79 kg

Geluidsniveau

58 dB

58 dB

55 dB

55 dB

Geluidsniveau

55 dB

55 dB

55 dB

55 dB

Garantie machine

2+1 jaar

2+1 jaar

2+1 jaar

2+1 jaar

Garantie machine

2+1 jaar

2+1 jaar

2+1 jaar

2+1 jaar

Garantie messen

2+1 jaar

2+1 jaar

2+1 jaar

2+1 jaar

Garantie messen

2+1 jaar

2+1 jaar

2+1 jaar

2+1 jaar
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Papiervernietigers

11
6

16

HSM papiervernietiger
Securio B22/3,9x30

HSM papiervernietiger
Securio C16/4x25
• Fraaie papiervernietiger voor het
thuiskantoor.
• Ook in andere snippergrootte
leverbaar.

4x25mm snippers
cap.6vel DIN-P4

• Fraaie papiervernietiger voor
op
de afdeling.
• Ook in andere snippergrootte
leverbaar.

470537

HSM papiervernietiger
Securio B32/4,5x30

3,9x30mm snippers
cap.11vel DIN-P4

• Flinkepapiervernietiger voor de
afdeling.
• Ook in andere snippergrootte
leverbaar.

470457

4,5x30mm snippers
cap.16vel DIN-P4

470483

> PAPIERVERNIETIGERS VOOR DE ETAGE

GARANTIE

16

9

21

350

3
JAAR

HSM papiervernietiger
Securio B24/4,5x30

HSM papiervernietiger
Securio C18/3,9x30

HSM papiervernietiger
Securio B34/4,5x30

HSM papiervernietiger
Securio AF350/4,5x30

• Fraaie papiervernietiger voor de
afdeling.
• Ook in andere snippergrootte leverbaar.

• Fraaie papiervernietiger voor het
thuiskantoor.
• Ook in andere snippergrootte
leverbaar.

• zware papiervernietiger voor op
kantoo.
• Ook in andere snippergrootte
leverbaar.

• Automatische papiervernietiger
voor de afdeling.
• Ook in andere snippergrootte
leverbaar.

4,5x30mm snippers
cap.16vel DIN-P4

470481

3,9x30mm snippers
cap.9vel DIN-P4

470449

MACHINESPECS PAPIERVERNIETIGERS

4,5x30mm snippers
cap.21vel DIN-P4

470453

4,5x30mm snippers
cap.14 vel DIN-P4

1401902

MACHINESPECS PAPIERVERNIETIGERS

Artikel nummer

470537

470481

470449

Artikel nummer

470457

470483

470453

1401902

Merk

HSM

HSM

HSM

Merk

HSM

HSM

HSM

HSM

Model

SECURIO C16

SECURIO B24

SECURIO C18

Model

SECURIO B22

SECURIO B32

SECURIO B34

SECURIO AF350

Capaciteit 80gr papier handmatig

6-7 vel 80g/m²

14-16 vel 80g/m²

8-9 vel 80g/m²

Capaciteit 80gr papier handmatig

9-11 vel 80g/m²

14-16 vel 80g/m²

19-21 vel 80g/m²

12-14 vel 80g/m²

Capaciteit 80gr papier automatisch

-

-

-

Capaciteit 80gr papier automatisch

-

-

-

-

Invoerbreedte

225mm

240mm

230mm

Invoerbreedte

240mm

310mm

310mm

240mm

Type snit

snippers 4x25mm

snippers 4,5x30mm

snippers 3,9x30mm

Type snit

snippers 3,9x30mm

snippers 4,5x30mm

snippers 4,5x30mm

snippers 4,5x30mm

Veiligheidsniveau

zeer vertrouwelijk P4

zeer vertrouwelijk P4

zeer vertrouwelijk P4

Veiligheidsniveau

zeer vertrouwelijk P4

zeer vertrouwelijk P4

zeer vertrouwelijk P4

zeer vertrouwelijk P4

Vernietigt : Paperclips

X

X

X

Vernietigt : Paperclips

X

X

X

X

Nietjes

X

X

X

Nietjes

X

X

X

X

CD’s

-

X

-

CD’s

-

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

Capaciteit opvangbak

Creditcards

25 liter

34 liter

25 liter

Capaciteit opvangbak

Creditcards

33 liter

82 liter

100 liter

35 liter

Afmetingen (hxbxd)

258x366x455mm

317x395x605mm

280x365x542mm

Afmetingen (hxbxd)

600x375x310mm

793x497x398mm

845x541x439mm

837x395x435mm
19 kg

Gewicht

4,5 kg

19 kg

11 kg

Gewicht

13 kg

27 kg

42 kg

Geluidsniveau

61 dB

55 dB

55 dB

Geluidsniveau

57 dB

56 dB

56 dB

56 dB

Garantie machine

3 jaar

3 jaar

3 jaar

Garantie machine

3 jaar

3 jaar

3 jaar

3 jaar

Garantie messen

levenslang

levenslang

levenslang

Garantie messen

levenslang

levenslang

levenslang

levenslang
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Papiervernietigers

SNIJWERK
GARANTIE
SNIJWERK
GARANTIE

5

12

5

5

12

JAAR

Fellowes papiervernietiger
Powershred LX201

Fellowes papiervernietiger
Powershred LX85
• Ideaal voor veelvuldig gebruik in een
klein kantoor of thuiskantoor.

4x40mm snippers cap.12vel
DIN-P4

1400863

5

24

JAAR

Fellowes papiervernietiger
Powershred LX221
• De nieuwe generatie papierversnipperaars voor thuis of klein kantoor.

2x12mm snippers cap.12vel
DIN-P5

470776

470779

• De nieuwe generatie papierversnipperaars voor thuis of klein kantoor.

SNIJWERK
GARANTIE

SNIJWERK
GARANTIE

7

JAAR

• Professioneel papiervernietiger voor
op de afdeling.

470559

MACHINESPECS PAPIERVERNIETIGERS

JAAR

Fellowes papiervernietiger
125Ci

JAAR

2x12mm snippers cap.15vel
DIN-P5

• Professioneel papiervernietiger voor
op de afdeling.
*

470778

3,9x30mm snippers
cap.18vel
DIN-P4

470547

4x10mm snippers cap.10vel
DIN-P4

470770

SNIJWERK
GARANTIE

200

100

Fellowes papiervernietiger
Automax 200C
3,9x38mm snippers
cap.24vel
DIN-P4

20

15

JAAR

20

Fellowes papiervernietiger
225Ci
2x12mm snippers cap.20vel
DIN-P5

18

Fellowes papiervernietiger
Powershred LX211

• De nieuwe generatie papierversnipperaars geschikt voor thuis of klein
kantoor.

SNIJWERK
GARANTIE

20

SNIJWERK
GARANTIE
SNIJWERK
GARANTIE

JAAR

• Automatisch papiervernietigen voor
maximale productiviteit.

7

JAAR

Fellowes papiervernietiger
Automax 100M
4x51mm snippers
cap.200vel DIN-P3

470717

• Automatische papiervernietiger voor
thuisgebruik.

MACHINESPECS PAPIERVERNIETIGERS

Artikel nummer

1400863

470776

470779

470559

Artikel nummer

470778

470547

470717

Merk

FELLOWES

FELLOWES

FELLOWES

FELLOWES

Merk

FELLOWES

FELLOWES

FELLOWES

FELLOWES

Model

LX85

LX201

LX221

225Ci

Model

LX211

125Ci

200C

100M

Capaciteit 80 gr papier handmatig

12 vel

12 vel

20 VEL

24 vel

Capaciteit 80 gr papier handmatig

15 vel

18 vel

10 vel

10 vel

Capaciteit 80 gr papier automatisch

-

-

-

-

Capaciteit 80 gr papier automatisch

-

-

200 vel

100 vel

Invoerbreedte

224mm

230mm

230mm

240mm

Invoerbreedte

230mm

230mm

230 mm

220mm

Type snit

snippers 4x40mm

snippers 2x12mm

snippers 2x12mm

snippers 4x38mm

Type snit

snippers 2x12mm

snippers 4x38mm

snippers 4x38mm

snippers 4x10mm

Veiligheidsniveau

zeer vertrouwelijk P4

super vertrouwelijk P5

super vertrouwelijk P5

zeer vertrouwelijk P4

Veiligheidsniveau

super vertrouwelijk P5

zeer vertrouwelijk P4

zeer vertrouwelijk P4

zeer vertrouwelijk P4

Vernietigt : Paperclips

Vernietigt : Paperclips

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Nietjes

X

X

X

X

Nietjes

CD’s

-

X

CD’s

Creditcards

X

X

X

X

X

X

X

X

Capaciteit opvangbak

19 liter

22 liter

30 liter

60 liter

Capaciteit opvangbak

23 liter

53 liter

32 liter

23 liter

Afmetingen (hxbxd)

495x340x246mm

525x368x260mm

590x419x299mm

785x454x435mm

Afmetingen (hxbxd)

535x358x297mm

735x283x530mm

563 x 346 x 507mm

673x384x365mm

Gewicht

6,8 kg

9,5 kg

16,7 kg

37,6 kg

Gewicht

13,8 kg

27,4 kg

14,4 kg

13,2 kg

Geluidsniveau

75 dB

70 dB

70 dB

60 dB

Geluidsniveau

70 dB

65 dB

60 dB

65 dB

Garantie machine

2 jaar

2 jaar

2 jaar

2 jaar

Garantie machine

2 jaar

2 jaar

2 jaar

2 jaar

Garantie messen

5 jaar

5 jaar

5 jaar

20 jaar

Garantie messen

5 jaar

20 jaar

7 jaar

7 jaar
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Creditcards
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Papiervernietigers

GARANTIE

SNIJWERK
GARANTIE

3

JAAR

GARANTIE

SNIJWERK
GARANTIE

3

3

3

JAAR

JAAR

6

3
JAAR

Leitz papiervernietiger IQ
Protect Premium 3M P5

Leitz papiervernietiger IQ
Protect Premium 6X P4

• Een stijlvolle papierversnipperaar voor
P5 snippers cap.3-4vel DIN-P5 1399657
thuiskantoor.

• Een stijlvolle papierversnipperaar voor P4 snippers
vel
DIN-P4
thuiskantoor.

SNIJWERK
GARANTIE

2

JAAR

100

Rexel papiervernietiger
Optimum Auto+ 100M
• Automatische papiervernietiger voor
op je werkplek.

2

cap.6 1399655

1399646

750

• Automatische papiervernietiger voor
op je werkplek.

2

JAAR

• Automatische papiervernietiger
voor intensief gebruik.

JAAR

Rexel papiervernietiger
Optimum Auto+ 100X
2x15mm snippers
cap.6 vel DIN-P5

SNIJWERK
GARANTIE

2

Rexel papiervernietiger
Optimum Auto+ 600X

SNIJWERK
GARANTIE

100

SNIJWERK
GARANTIE

Rexel papiervernietiger
Optimum Auto+ 600M
4x30mm snippers cap.15 vel
DIN-P4

1399637

• Automatische papiervernietiger
voor intensief gebruik.

SNIJWERK
GARANTIE

SNIJWERK
GARANTIE

2

2

JAAR

Rexel papiervernietiger
Optimum Auto+ 750X
4x28mm snippers
cap.8 vel DIN-P4

1399641

MACHINESPECS PAPIERVERNIETIGERS

• Automatische papiervernietiger voor
intensief gebruik.

JAAR

JAAR

2x15mm snippers cap.15 vel
DIN-P5

1399650

2x15mm snippers cap.15 vel
DIN-P5

1399645

750

Rexel papiervernietiger
Optimum Auto+ 750M
4x30mm snippers cap.20 vel 1399654
DIN-P4

• Automatische papiervernietiger voor
intensief gebruik.

MACHINESPECS PAPIERVERNIETIGERS

Artikel nummer

1399657

1399655

1399646

1399641

Artikel nummer

1399637

1399650

1399654

Merk

LEITZ

LEITZ

REXEL

REXEL

Merk

REXEL

REXEL

REXEL

1399645
REXEL

Model

IQ Protect Premium 3M P5

IQ Protect Premium 6X P4

Optimum Auto+ 100M

Optimum Auto+ 100X

Model

Optimum Auto+ 600X

Optimum Auto+ 600M

Optimum Auto+ 750X

Optimum Auto+ 750M

Capaciteit 80gr papier handmatig

3 vel

6 vel

6 vel

8 vel

Capaciteit 80 gr papier handmatig

15 vel

10 vel

20 vel

15 vel

Capaciteit 80gr papier automatisch

-

-

100 vel

100 vel

Capaciteit 80 gr papier automatisch

600 vel

600 vel

750 vel

750 vel

Invoerbreedte

220 mm

220 mm

220mm

220mm

Invoerbreedte

230mm

230mm

230mm

230mm

Type snit

snippers 2x15mm

snippers 4x40mm

snippers 2x15mm

snippers 4x28mm

Type snit

snippers 4x36mm

snippers 2x15mm

snippers 4x30mm

snippers 2x15mm

Veiligheidsniveau

super vertrouwelijk P5

zeer vertrouwelijk P4

super vertrouwelijk P5

zeer vertrouwelijk P4

Veiligheidsniveau

zeer vertrouwelijk P4

super vertrouwelijk P5

zeer vertrouwelijk P4

super vertrouwelijk P5

Vernietigt : Paperclips

X

X

X

X

Vernietigt : Paperclips

X

X

X

X

Nietjes

X

X

X

X

Nietjes

X

X

X

X

CD’s

-

-

-

-

CD’s

-

-

-

-

Creditcards

X

-

-

X

X

X

X

X

Capaciteit opvangbak

10 liter

10 liter

34 liter

34 liter

Capaciteit opvangbak

110 liter

110 liter

140 liter

140 liter

Afmetingen (hxbxd)

353x325x196mm

353x325x196mm

600x440x500mm

530x365x430mm

Afmetingen (hxbxd)

960x510x570

960x510x570

1062x510x570mm

1062x510x570mm

Gewicht

3 kg

3 kg

16 kg

12 kg

Gewicht

37 kg

42,8 kg

44,02 kg

52,75 kg

Geluidsniveau

55 dB

55 dB

55 dB

55 dB

Geluidsniveau

55 dB

55 dB

55 dB

55 dB

Garantie machine

2+1 jaar

2+1 jaar

2 jaar

2 jaar

Garantie machine

2 jaar

2 jaar

2 jaar

2 jaar

Garantie messen

2+1 jaar

2+1 jaar

2 jaar

2 jaar

Garantie messen

2 jaar

2 jaar

2 jaar

2 jaar
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Papiervernietigerzakken

> TOEBEHOREN PAPIERVERNIETIGERS

Merk

Art.nr.

Aantal

Breedte
(cm)

Diepte
(cm)

Omvang
(cm)

Hoogte
(cm)

Inhoud
(liters)

Quantore

470304

100

45

30

150

125

95

Quantore

470305

100

50

34

168

120

135

Quantore

470309

100

50

44

188

190

350

50/17x120cm 100stuks
• Opvangzakken voor papiervernietigers 45/15x125cm 100stuks
50/22x190cm 100stuks
in verschillende uitvoeringen.

470305
470304
470309

• Afsluitbare milieuvriendelijke
opvangzakken.

26 liter voor Auto+100
470709
20 stuks 2102577
40 liter voor Auto+ 250/300 4 7 0 7 1 1
20stuks
34 liter voor Auto+ 175X/200X 470774
20stuks

Fellowes

470301

100

38

22

120

66

28

Fellowes

470719

100

38

35

146

76

34

Fellowes

470389

50

45

33

156

91

75

Fellowes

470302

50

53

38

182

99

94

Fellowes

470720

50

53

38

182

99

94

Fellowes

470390

50

55

43

196

129

165

Rexel smeerolie voor
papiervernietigers

Rexel smeervellen voor
papiervernietigers

HSM

470364

10

35

20

110

80

34

• Om ervoor te zorgen dat uw papiervernietiger altijd optimaal functioneert
en blijft functioneren is het belangrijkom regelmatig het messenelement te
smeren.
• Deze olie wordt niet alleen geleverd in
een spuitbus, maar ook als vellen met
olie geïmpregneerd papier, om schoon
470ml
uw papiervernietiger te smeren.

• Om ervoor te zorgen dat uw papiervernietiger altijd optimaal functioneert
en blijft functioneren is het belangrijk
regelmatig het messenelement te
smeren.
• Deze olie wordt niet alleen geleverd in
een spuitbus, maar ook als vellen met
olie geïmpregneerd papier, om schoon
pak à 20vel 2101949
uw papiervernietiger te smeren.

HSM

470367

10

44

37

162

85

82

HSM

470362

100

44

37

162

85

82

HSM

470366

10

53

34

174

100

120

HSM

470358

100

53

34

174

100

120

HSM

470365

10

52

43

190

110

148

HSM

470361

100

52

43

190

110

148

HSM

470460

25

57

55

224

115

290

Rexel

470709

20

37

24,5

123

20,5

26

Rexel

470711

20

40

30

140

31

40

Rexel

470677

100

40

40

160

90

115

Ideal

470324

50

50

34

168

120

135

Ideal

470424

50

56

50

212

125

200

Ideal

470321

50

80

40

240

130

250

Ideal

470425

50

68

43

222

162

650

20

1760049

470679

470680

HSM smeerolie voor
papiervernietigers

Fellowes smeerolie voor
papiervernietigers
• Om ervoor te zorgen dat uw papiervernietiger altijd optimaal functioneert
en blijft functioneren is het belangrijk
350ml
regelmatig het messenelement te
à 350 ml
smeren.

HSM opvangzakken voor
papiervernietigers
• Opvangzakken van polyethyleen voor
papiervernietigers in verschillende
uitvoeringen.

336

Rexel opvangzakken
voor papiervernietigers
recyclebaar

Opvangzakken voor
papiervernietigers

35250

ﬂacon 4 7 0 4 4 4

voor model 104.3-105.3-108.3B22 en B24 pak à 10 stuks
voor model
390.3-411.2-412.2-P36-P40
pak à 10 stuks
voor model 225.2-386.2-B34
pak à 10 stuks
voor model 125.2-B32
pak à 10 stuks
voor model 450.2-P44
doos à 25 stuks
voor model 125.2-B32
doos à 100 stuks
voor model 225.2-386.1/2-B34
doos à 100 stuks
voor model390.1/2/3-411.1/2412.2-P36-P40
doos à 100 stuks

• HSM reinigingsolie voor papiervernietigers.
• Deze olie is niet belastend voor het
milieu.
• Om ervoor te zorgen dat uw papiervernietiger altijd optimaal functioneert,
is het belangrijk om de snijwalsen
regelmatig kort te oliën.
• Daardoor wordt restmateriaal tussen
de walsen afgevoerd en schone wal• Altijd even oliën wanneer de opvangsen betekenen maximaal gebruik en
bak wordt geleegd.
bevorderen een lange levensduur
250ml
ﬂacon à 250 ml 4 7 0 5 9 5
van het apparaat.

470364
470365
470366
470367
470460
470362
470358
470361

Product niet gevonden? Bel ons voor informatie!
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Inbindsystemen

> INBINDMACHINE CLICK

34
15

34

GBC Clickbindmachine 150
• Inbinden kan niet eenvoudiger!
• De ClickBind 150 is ideaal voor
gemiddeld kantoorgebruik.
• De bindruggen zijn gemakkelijk te
openen voor het toevoegen of verwijderen van pagina’s.

45

GBC Click bindrug
• Ponst maximaal 15 A4-tjes tegelijk
(80 grams papier) en bindt maximaal
145vel in.
• Voorzien van Low Force handmatige
ponstechniek met unieke indicatoren
voor papieruitlijning.
• Afmetingen 450x415x195mm.
34-gaats Clickbind 150

535664

• Heropen- en hersluitbare 34-rings
bindrug (3:1 verdeling).
• Voor het gemakkelijk inbinden van
maximaal 145vel papier.
• Gemaakt van minder milieubelastend
polypropyleen.
• Zipper bijgesloten.
• Verpakt per 50 stuks.

Ø 8mm zwart
doos à 50 stuks
Ø 8mm wit doos à 50 stuks
Ø 12mm zwart
doos à 50 stuks
Ø 12mm wit doos à 50 stuks

535120
535121
537644
537645

21
21

• De C150Pro is een solide en robuuste
bindmachine voor plastic bindruggen.
• Ideaal voor intensief gebruik.
• Ponscapaciteit 20vel 80gr papier.
• Bindt max. 450vel (80gr) met een
bindrug van 51mm.
• Solide constructie van aluminium.
• Grote en gemakkelijk toegankelijke
opvangbak voor snippers.
• Afmetingen 360x300x210mm.

21

GBC inbindmachine
CombBind C250pro

20

GBC inbindmachine
CombBind C150pro

> PONS-/INBINDMACHINES

20

21-gaats

C150Pro

535523

• De C250Pro is een solide en robuuste
bindmachine voor plastic bindruggen.
• Ideaal voor intensief gebruik.
• Ponscapaciteit 20vel 80gr papier.
• Bindt max. 450vel (80gr) met een
bindrug van 51mm.
• Solide constructie van aluminium.
• Grote en gemakkelijk toegankelijke
opvangbak voor snippers.
• Model C250Pro heeft 21instelbare
ponsmessen en een instelbare marge. 21-gaats instelbaar
• Afmetingen 380x300x230mm(C250). C250Pro

535524

12

GBC inbindmachine
CombBind C110
• De CombBind 110 is ideaal voor
middelgrote kantoren.
• De ponscapaciteit bedraagt 12vel
(80g/m2) en de bindcapaciteit is
195vel.

• Geschikt voor A3-staand en
A4-formaat.
• Voorzien van een hendel over de hele
breedte voor moeiteloos ponsen.
• Anti-blokkeerfunctie.
• Afmetingen 409x456x263mm.
21-gaats

C110

535536

21

25

GBC inbindmachine
CombBind C210

20

21

Max. diameter bindrug 25mm.
Documentformaat A4.
Voorzien van papieraanleg.
GBC inbindmachine
Brede ponshendel voor ponsen met
CombBind C200
2 handen.
• Aparte opbergruimte voor bindruggen
• GBC CombBind 200 pons/bindmachine
en omslagen.
voor 21-rings plastic bindruggen.
• Afmetingen 185x455x435mm.
• Ponscapaciteit 20vel (80gr/m2).
21-gaats
C200
535540
• Inbindcapaciteit 330vel.

338

•
•
•
•

• GBC CombBind C210 pons/bindmachine voor 21-rings plastic bindruggen.
• Bindmachine voor kantoorgebruik.
• Ponscapaciteit 25vel (80gr/m2).
• Inbindcapaciteit 500vel.
• Max. diameter bindrug 51mm.
• Documentformaat A4.
• Voorzien van papieraanleg.
• Brede ponshendel voor ponsen met
2 handen.
• Documentmeter voor het bepalen van
de juiste maat bindrug.
• Quickstart instructies op de machine
aangebracht.
• Aparte bindrugopener/sluiter.
• Aparte opbergruimte voor bindruggen
en omslagen.
21-gaats
• Afmetingen 185x455x435mm.

21

21

25

GBC inbindmachine
CombBind C340

C210

535541

• GBC CombBind C340 pons/bindmachine voor 21-rings plastic
bindruggen.
• Bindmachine voor frequent kantoorgebruik.
• Robuust en betrouwbaar, gebruiksvriendelijk ontwerp.
• Ponscapaciteit 25vel (80gr/m2).
• Inbindcapaciteit 450vel (80gr/m2).
• Max.diameter bindrug: 51mm.

30

GBC inbindmachine
MultiBind 230
• Documentformaat A4.
• Voorzien van Document Separator,
Auto Centreer- en Simply Click systemen.
• Brede ponshendel voor ponsen met
2 handen.
• Documentmeter voor het bepalen van
de juiste maat bindrug.
• Afmetingen 200x440x450mm.
21-gaats

C340

536209

• Multifunctionele bindmachine voor
frequent kantoorgebruik.
• Ponscapaciteit 30vel (80gr/m2).
• Inbindcapaciteit plastic bindruggen
450vel (80gr/m2).
• Inbindcapaciteit metalen draadruggen
125vel (80gr/m2).
• Max. diameter plastic bindrug 51mm.
• Max. diameter metalen draadrug
14mm.

• Documentformaat A4 en A5.
• Voorzien van Document Separator,
Auto Centreer- en Simply Click systemen .
• Brede ponshendel voor ponsen met
2 handen.
• Separate hendel voor het sluiten van
de metalen draadruggen.
• Afmetingen 200x525x450mm.
21-gaats

230

Product niet gevonden? Bel ons voor informatie!

536224
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Inbindsystemen

Inbindsystemen

25

34

20

34

GBC draad inbindmachine
WireBind W25E

21

• GBC WireBind elektrische pons/
bindmachine voor 34-rings metalen
draadruggen.
• Robuuste bindmachine, geschikt voor
frequent kantoorgebruik.
• Gebruiksvriendelijk, is ideaal voor het
maken van rapporten, documentatie
en presentaties.
• Ponscapaciteit 25vel (80gr).
• Inbindcapaciteit 125vel (80gr).
• Max. diameter draadrug 14mm.
• Documentformaat A4.
• Voorzien van Document Separator,
Auto Centreer- en Simply Click
systemen.
• Separate hendel voor het sluiten van
de metalen draadruggen.
• Afmetingen 170x495x450mm.

GBC inbindmachine
MultiBind 420
• Ideaal voor intensief gebruik.
• De MultiBind 420 is een robuuste
multifunctionele pons-bindmachine
voor het inbinden van A4 of A5
documenten met een plastic bindrug,
een ClickBind bindrug of een draadrug.
• Geschikt voor het ponsen van 20
vel (80 grams papier) voor een click
bindrug, een 34- of 21-rings draadrug
of een plastic bindrug.
• De bindmachine bindt 125 vel
(14 mm WireBind draadrug), 145 vel
(16 mm ClickBind bindrug) of 450 vel
21-gaats
(51 mm CombBind bindrug).

420

536225

> PLASTIC BINDRUGGEN 21-RINGS

34-gaats W25E elektrisch

536232

> DRAADKAM BINDRUGGEN

15

21

GBC draad inbindmachine
WireBind W18

GBC bindruggen FileStrip

25

• Als u deze ﬁlestrip meebind kunt u het
gehele boekwerk zo in een ordner of
File strip A4 21-rings
ringband opbergen.
100 stuks
• Voor A4 documenten.

21

GBC bindruggen 21-rings

340

• WireBind W18 pons/bindmachine voor
34-rings metalen draadruggen.
• Ponscapaciteit 15vel (80gr).
• Inbindcapaciteit 125vel (80gr).

pak à 3 1 4 6 0 1

• Max. Diameter bindrug 14mm.
• Separate hendel voor het sluiten van
de metalen draadruggen.
• Brede ponshendel voor ponsen met
2 handen.
• Afmetingen 547x234x402mm.
34-gaats W18

535261

> DRAADKAM INBINDMACHINES

• Geschikt voor gebruik op alle inbindmachines voor standaard plastic
bindruggen.
• Voor A4 documenten.
Ø 6mm wit doos à 100 stuks 5 3 6 0 2 0
File strip A4 21-rings
314601
pak à 100 stuks
Ø 6mm zwart
536021
doos à 100 stuks
Ø 6mm rood doos à 100 stuks 5 3 6 0 2 2
Ø 6mm blauw
536023
doos à 100 stuks
Ø 8mm wit doos à 100 stuks 5 3 6 0 6 0
Ø 8mm zwart
536061
doos à 100 stuks
Ø 8mm rood doos à 100 stuks 5 3 6 0 6 2
Ø 8mm blauw
536063
doos à 100 stuks
Ø 10mm wit doos à 100 stuks 5 3 6 0 8 0
Ø 10mm zwart
536081
doos à 100 stuks
Ø 10mm rood doos à 100 stuks 5 3 6 0 8 2
Ø 10mm blauw
536083
doos à 100 stuks
Ø 12mm wit doos à 100 stuks 5 3 6 1 2 0
Ø 12mm zwart
536121
doos à 100 stuks

34

34

Ø 12mm blauw
536123
doos à 100 stuks
Ø 14mm wit doos à 100 stuks 5 3 6 1 4 0
Ø 14mm zwart
536141
doos à 100 stuks
Ø 14mm blauw
536143
doos à 100 stuks
Ø 16mm wit doos à 100 stuks 5 3 6 1 6 0
Ø 16mm zwart
536161
doos à 100 stuks
Ø 16mm blauw
536163
doos à 100 stuks
Ø 19mm wit doos à 100 stuks 5 3 6 1 8 0
Ø 19mm zwart
536181
doos à 100 stuks
Ø 19mm blauw
536183
doos à 100 stuks
Ø 22mm wit doos à 100 stuks 5 3 6 2 0 0
Ø 22mm zwart
536201
doos à 100 stuks
Ø 25mm wit doos à 50 stuks 5 3 6 2 1 0
Ø 25mm zwart
536211
doos à 50 stuks

45

GBC draadkamruggen
34-rings

15

34

GBC draad inbindmachine
WireBind W15
• GBC WireBind W15 pons/bindmachine
voor 34-rings metalen draadruggen.
• Robuuste bindmachine, geschikt voor
licht kantoorgebruik.

• Gebruiksvriendelijk, is ideaal voor het
maken van rapporten, documentatie
en presentaties.
• Ponscapaciteit 15vel (80gr).
• Inbindcapaciteit 125vel (80gr).
• Max. diameter draadrug 14mm.
• Documentformaat A4.
• Keuzeknop voor ponsen of inbinden.
• Afmetingen 470x320x410mm.
34-gaats W15

536230

• Metalen draadruggen voor het maken
van boekjes e.d.
• Met 34 spiraallussen voor uitzonderlijk
fraaie presentaties.
• Voor A4-formaat documenten.
• Metalen draadruggen verdienen uit
milieuoogpunt voorkeur boven die van
kunststof i.v.m. recycling.
• Doos à 100 stuks.
Ø 5mm zilver doos à 100 stuks 5 3 5 1 3 3
Ø 6mm wit doos à 100 stuks 5 3 7 7 0 0
Ø 6mm zwart
537701
doos à 100 stuks
Ø 6mm zilver doos à 100 stuks 5 3 7 7 0 2
Ø 8mm wit doos à 100 stuks 5 3 7 7 1 0
Ø 8mm zwart
537711
doos à 100 stuks
Ø 8mm zilver doos à 100 stuks 5 3 7 7 1 2

Ø 9,5mm wit doos à 100 stuks 5 3 5 1 1 6
Ø 9,5mm zwart
535117
doos à 100 stuks
Ø 9,5mm zilver
535115
doos à 100 stuks
Ø 11mm wit doos à 100 stuks 5 3 5 1 0 3
Ø 11mm zwart
535104
doos à 100 stuks
Ø 11mm zilver
535106
doos à 100 stuks
Ø 12,7mm zwart
535107
doos à 100 stuks
Ø 12,7mm zilver
535114
doos à 100 stuks
Ø 14,3mm zwart
535108
doos à 100 stuks
Ø 14,3mm zilver
535113
doos à 100 stuks
ﬁle strips doos à 100 stuks 5 3 5 1 2 3
Ø 8mm zilver
1388635
Ø 6mm zilver
1388637
Ø 12,5mm zilver
1388641
Ø 9,5mm zilver
1388644

20

34

GBC draad inbindmachine
WireBind W20
• GBC WireBind pons/bindmachine voor
34-rings metalen draadruggen.
• Ponscapaciteit 20vel (80gr).
• Inbindcapaciteit 125vel (80gr).

• Max. diameter draadrug 14mm.
• Documentformaat A4.
• Separate hendel voor het sluiten
van de metalen draadruggen.
• Brede ponshendel voor ponsen met
2 handen.
• Afmetingen 170x495x450mm.
34-gaats W20

Product niet gevonden? Bel ons voor informatie!

536231
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Inbindsystemen

Inbindsystemen
> SUREBIND INBINDMACHINES

21

45

GBC draadkamruggen
21-rings
• Metalen draadruggen voor het maken
van presentatieboekjes e.d.
• Met 21 spiraallussen.
• Voor A4-formaat documenten.
• Metalen draadruggen verdienen uit
milieuoogpunt voorkeur boven die
van kunststof i.v.m. recycling.
• Doos à 100 stuks.

>

25

GBC voorbladen
PolyClearView

Ø 6mm zilver doos à 100 stuks 5 3 5 1 3 1
File strip A4 21-rings
314601
pak à 100 stuks
Ø 8mm zilver doos à 100 stuks 5 3 5 1 3 0
Ø 10mm zilver
535129
doos à 100 stuks
Ø 12mm zilver
535128
doos à 100 stuks
Ø 14mm zilver
535127
doos à 100 stuks

•
•
•

•

250

0,30mm semitransparant
GBC PolyClearView serie voorbladen. IB386794 pak à 25 stuks
0,45mm
semitransparant
Mat, semitransparant polypropyleen.
IB387159 pak à 50 stuks
Met een lichte zandkorrel structuur
0,30mm semitransparant
aan de voorzijde en een gladde achter- IB386848 pak à 100 stuks
0,35mm mat/transparant
zijde..
IB387166 pak à 100 stuks
A4-formaat.

535155
535156
535122
535157

GBC Surebindstrip
•
•
•
•

10-pins.
Lengte 297mm.
Capaciteit 25mm (250vel).
Doos à 100 stuks.

wit
doos à 100 stuks
zwart doos à 100 stuks
grijs
doos à 100 stuks
blauw doos à 100 stuks
File strips surebind
doos à 100 stuks

536250
536251
536252
536253
314592

VOORBLADEN EN OMSLAGEN

0,18mm CN0118880
pak à 25 stuks
0,15mm CE011580F
pak à 100 stuks
0,18mm CE011880E
pak à 100 stuks
25
0,20mm CE012080E
pak à 100 stuks
0,24mm CE012480
GBC voorbladen PVC
pak à 100 stuks
0,30mm CE013080E
transparant
pak à 100 stuks
0,24mm 78500306
• GBC HiClear serie voorbladen.
pak à 100 stuks
0,30mm 78500307
• Helder transparant PVC.
• Zowel als A4 en A3-formaat leverbaar. pak à 100 stuks

535911
535929
536111
100

535941

GBC voorbladen karton

535134

• GBC HiGloss serie voorbladen.
• HiGloss is een modern assortiment
van kleurrijke, enkelzijde A4 rapportomslagen.
• 250gr karton voorzien van een laag
castcoating om een hoogglanzende

535934
535970
535971

chroomafwerking.
wit
CE020070
pak à 100 stuks
zwart
CE020010 pak à
100 stuks
blauw
CE020020
pak à 100 stuks
rood
CE020030
pak à 100 stuks

535119
535109
536094
536093

GBC Surebind
inbindmachine 1

100

0,30mm lichtblauw
IB386800 pak à 100 stuks
0,30mm wit IB386817 pak à
100 stuks
GBC PolyOpaque serie voorbladen.
0,30mm rood
Mat gekleurd polypropyleen.
IB387289 pak à 100 stuks
Met een lichte zandkorrel structuur
0,30mm zwart
aan de voorzijde en een gladde achter- IB386831 pak à 100 stuks
0,30mm donkerblauw
zijde.
IB387265 pak à 100 stuks
A4-formaat.

GBC voorbladen PolyOpaque
100

Quantore voorbladen PVC
• Helder transparante dekbladen voor
het maken van presentaties.
• A4-formaat.

342

A4 200 micron 100 stuks
pak à 100 stuks
A4 300 micron 100 stuks
pak à 100 stuks
A3 300 micron 100 stuks
A3 200 micron 100 stuks

535947

•
•
•

1399498
1399499

•

535946

535980
535981
535982
535983
536112

100

GBC voorbladen lederlook
karton
• GBC LeatherGrain serie voorbladen.
• A4-formaat kartonnen schutbladen
met lederstructuur.
• 250gr.

wit CE040070
pak à 100 stuks
zwart CE040010
pak à 100 stuks
blauw CE040029
pak à 100 stuks
rood CE040031
pak à 100 stuks
groen CE040045
pak à 100 stuks

535960
535961
535963
535962
535964

• Het GBC SureBind System 1 is een
manuele pons- en elektrische bindmachine geschikt voor documenten
van maximaal 200 vellen van 80 g/
m2, ideaal voor kleine en middelgrote
bedrijven.
• Als u een veilige oplossing nodig hebt
voor het inbinden van contractuele,
juridische, personeels- en andere professionele documenten, hoeft u niet
verder te zoeken dan de GBC SureBind
System One.
• Hij creëert bijzondere documenten die
kwaliteit en elegantie uitstralen en
geeft ingebonden documenten een
bijzondere look.
• Het ponsmechanisme ponst maximaal
22 vellen van 80 g/m2 in één keer.
• Het inbinden wordt dan afgerond
met een bindstrip van 10 ringen, die
wordt bijgesneden en gelast aan een
Surebind systeem 1
partnerstrip.

Product niet gevonden? Bel ons voor informatie!

536240
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Inbindsystemen
> THERMISCHE INBINDMACHINES

Lamineermachines
ClearPath mechanisme
verzekert dat de
lamineermachine niet vast
loopt bij gebruik van Fellowes
lamineerhoezen

Klaar om te lamineren
in slechts 30 of
60 seconden

Detecteert automatisch de
dikte van de lamineerhoes
en past hierop de optimale
lamineerinstellingen aan

Verlaagt de
oppervlaktetemperatuur
van de lamineermachine
zodat u deze altijd veilig kan
aanraken

Detecteert wanneer
lamineerhoes dreigt vast
te lopen en stopt met
lamineren. Gebruiker kan de
lamineerhoes verwijderen en
opnieuw invoeren

Schakelt automatisch
uit na een periode van
inactiviteit, dit reduceert het
energieverbruik

GBC thermische
inbindmachine T400

Amaris A3 lamineermachine

Jupiter A3 lamineermachine

Venus A3 lamineermachine

• Opwarmtijd van slechts 60 seconden met de InstaHeat
technologie
• Lamineert A4, 80 mic hoes in slechts 23 seconden
• Robuuste 6 rollen lamineermachine voor kwalitatief
hoogwaardige resultaten
• Filmstoringsensor & handmatige terugspoelfunctie
• Lamineert tot 175 micron lamineerhoezen

• Opwarmtijd van slechts 55 seconden met de InstaHeat
technologie
• Lamineert tot 140 cm per minuut (bij max. snelheid)
Reinigingsindicator
• Mini lampje voor productief lamineren zonder vastlopen
• Robuuste 6- rollen lamineermachine voor superieure
lamineerkwaliteiten
• Lamineert tot 250 micron lamineerhoezen

• Opwarmtijd van slechts 30 seconden met de InstaHeat
technologie
• Robuuste 6 rollen lamineermachine voor kwalitatief
hoogwaardige resultaten met alle hoezen tot 250 micron
• Mini lampje voor productief en jamfree lamineren
• 3- Instellingen: Kwaliteit, hoge snelheid of standaard
• Lamineert tot 140 cm per minuut (bij max. snelheid)

Voor het beste lamineerresultaat gebruikt u de lamineerhoezen van Fellowes
Model

Fellowes
Productnummer

Rollen

Opwarmtijd

Temperatuur

Snelheid

Microns

Startpakket

Amaris A3

8058201

6

60 sec

AutoSense

80cm/min

80-175

10 doc

Jupiter 2 A3

5748401

6

55 sec

AutoSense

140cm/min

80-250

10 doc

Venus 2 A3

5746701

6

30 sec

AutoSense

218cm/min

80-250

10 doc

• Hoorbaar en zichtbaar signaal
wanneer de bindcyclus is voltooid.
• Documentformaat A4.
GBC thermische
• Vaste tijdsinstelling.
inbindmachine T200
• Inbinden met een vaste inbindcyclus
van 40 seconden.
• GBC ThermaBind T200 inbindmachine
• Eenvoudig bedieningspaneel.
voor thermische omslagen.
• Deksel is documentsteun en afkoelrek
• Thermisch bindmachine voor
(21mm).
kantoorgebruik, geschikt voor alle
• Afmetingen 475x110x175mm.
typen documenten in boekformaat.
bindcapaciteit tot 200vel
536228
• Inbindcapaciteit 200vel (80gr/m2).

• GBC ThermaBind T400 inbindmachine
voor thermische omslagen.
• Thermisch bindmachine voor
kantoorgebruik, geschikt voor alle
typen documenten in boekformaat.
• Inbindcapaciteit 400vel (80gr/m2).
• Hoorbaar en zichtbaar signaal wanneer de bindcyclus is voltooid.
• Documentformaat A4.
• Instelbare temperatuur voor een
perfect resultaat.
• Variabele tijdinstelling.
• Geschikt om meerdere documenten
tegelijk in te binden.
• Deksel is documentsteun en afkoelrek.
• Veerondersteunde documentklem.
• Automatisch uitschakelen na enige
tijd niet gebruiken.
bindcapaciteit tot 400vel
• Afmetingen 490x132x265mm.

536229

> THERMISCHE OMSLAGEN

Inbindmachines

Bindrughouder
met helling

Verstelbare
paginageleider

Documentmaat Opberglade voorbindruggen
/ bindrugselector

Openspringende
ponssnipperlade

Ponsselectie *

voor plastic bindruggen

Verstelbare marge
achterkant*

Satelliet systeem*

Galaxy /-E inbindmachine

Quasar +/-E inbindmachine

Lyra 3-in-1 inbindstation

• Inbindmachine voor zwaar gebruik met een verwijderbare
satelliet inbindmodule om meerdere gebruikers simultaan
te laten ponsen en inbinden
• Bindt tot 500 pagina´s
• Lade voor het opbergen van bindruggen en het bepalen
van het documentformaat

• Inbindmachine voor zwaar gebruik
• Bindt tot 500 pagina´s
• Lade voor het opbergen van bindruggen en het bepalen
van het documentformaat

• Hoogwaardig ontwerp dat past bij de moderne werkplek
• Bindt tot 300 pagina´s
• Uniek 3-in-1 inbindstation voor het inbinden, nieten en
perforeren van documenten in 1 machine

Inbinden gaat het best met de inbindmaterialen van Fellowes

* alleen beschikbaar op de Galaxy /-E

Model

Fellowes
Productnummer

Handmatig /
elektrisch ponsen

Ponscapaciteit

Inbindcapaciteit

Max maat bindrug

Ponssnipperlade

Startpakket

Lyra 3-in-1

5603101

Handmatig

20 vel

300 vel

38mm

Enkele zijde

10 doc

Quasar +

5627701

Handmatig

25 vel

500 vel

50mm

Enkele zijde

10 doc

Quasar -E

5620901

Elektrisch

25 vel

500 vel

50mm

Enkele zijde

10 doc

Galaxy

5622001

Handmatig

28 vel

500 vel

50mm

Beide zijdes

20 doc

Galaxy -E

5622101

Elektrisch

28 vel

500 vel

50mm

Beide zijdes

20 doc

GBC thermische omslagen
linnenstructuur

GBC thermische omslagen
standaard wit
• Transparante voorzijde van 150micron.
• Met glanzend witte achterzijde en rug
van 240gr karton.
• A4-formaat.
• Met geïntegreerde ﬁlingstrip.

1,5mm
3mm
4mm
6mm
8mm
10mm

doos à 100 stuks
doos à 100 stuks
doos à 100 stuks
doos à 100 stuks
doos à 100 stuks
doos à 100 stuks

535311
535312
535313
535314
535315
535316

• Transparante voorzijde van 150micron.
• Met linnenstructuur achterzijde en rug
van 250gr karton.
• A4-formaat.
• Met geïntegreerde ﬁlingstrip.

1.5mm zwart doos à 100 stuks 5 3 5 1 7 1
1.5mm wit doos à 100 stuks 5 3 5 1 7 2
1.5mm donkerblauw
535178
doos à 100 stuks
3mm zwart doos à 100 stuks 5 3 5 1 7 9
3mm donkerblauw
535176
doos à 100 stuks

Product niet gevonden? Bel ons voor informatie!
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Lamineermachines en toebehoren

Direct goed vanaf het begin, elke keer weer

> LAMINEERMACHINES

AUTOMATISCH LAMINEREN
BESPA AR 98% VAN JE TIJD

GBC lamineermachine
Fusion 1000L A4

LAAD

DRUK

KLAAR

• Gemakkelijk “one step” lamineren.
• Opwarmtijd 5 minuten met groene
“ready indicator”.

• Lamineert een A4 document in minder
dan 1 minuut.
• Geschikt voor lamineerhoezen tot
max. 2x75micron en maximale
invoerbreedte voor A4-formaat.
Fusion 1000L voor A4-formaat 5 3 5 2 6 4

GBC lamineermachine
Fusion 1100L A4

• Maximale invoerbreedte tot
A4-formaat.
• Geschikt voor lamineerhoezen van
2x75 en 2x125 micron.
• Druk op release button om fout ingevoerde documenten te verwijderen.

• “Easy-to-use” laminator.
• Opwarmtijd 4 minuten.
• Lamineert een A4-document in minder
Fusion 1100L voor A4-formaat 5 3 5 2 6 6
dan 1 minuut.

GBC Foton 30. ‘s Werelds eerste
volledig automatische kantoor lamineermachine.
Perfect gelamineerde documenten elke keer weer. Het is alsof je een extra paar handen hebt op kantoor. Bespaar
98% van je tijd. Eenvoudig laden, druk op start en je bent klaar. Terwijl de machine lamineert, kan jij doorgaan met je werk.

• Duidelijke en eenvoudig te bedienen
temperatuur instellingen (touch
buttons).
• Groene indicator en signaal wanneer
gereed voor gebruik.
“Quick and simple” dagelijks lamineren.
• Lamineert tot A3-formaat.
Opwarmtijd: 90 seconden.
• Auto alert geeft aan als een document
De high speed techniek maakt deze
niet goed ingevoerd wordt.
machine ideaal voor beperkt zakelijk
• Schakelt automatisch uit na 30 minugebruik.
ten inactiviteit voor energie besparing.
Geschikt voor 2x75, 2x100 and
Fusion 3000L voor A3-formaat 5 3 5 2 7 4
2x125 micron lamineerhoezen.

GBC lamineermachine
Fusion 3000L A3

GBC Foton 30 automatische lamineermachine

GBC Foton 30 filmcartridge

• Lamineert automatisch tot 30 A4 vel per keer
• Automatische papieruitlijning voor perfect gelamineerde documenten
• Handmatig lamineren voor zwaar papier of niet-standaard gevormde
documenten, tot 250 gram
• Intuïtief bedieningspaneel waarmee eenvoudig kan worden geschakeld
tussen automatische en handmatige instellingen
• Indicatorlampje geeft aan wanneer de cartridge moet worden vervangen

• Eenvoudig te laden, 75 micron filmcartridge glanzend, lamineert
maximaal 250 A4 vel.
• Eenvoudig te laden, 100 micron filmcartridge glanzend, lamineert
tot 190 A4 vel.
• Eenvoudig te laden, 125 micron filmcartridge glanzend, lamineert
150 A4 vel.

AUTO
FEED

75

micron

30
vel

Art. code

Omschrĳving

4410011

Foton 30 automatische lamineermachine

100

micron

•
•
•

•

GBC lamineermachine
Fusion 3100L A3
• Snelle en productieve 4 rollen
lamineermachine.
• Lamineert een A4-document van
2x75 micron in 20 seconden.

• Lamineert tot A3-formaat.
• Geschikt voor 2x75 micron t/m
2x175 micron lamineerhoezen.
• Auto alert geeft aan als een document
niet goed ingevoerd wordt.
• Schakelt automatisch uit na 30 minuten inactiviteit voor energiebesparing.
Fusion 3100L voor A3-formaat 5 3 5 2 7 5

125

micron

Art. code

Omschrĳving

535557

GBC Foton 30 ﬁlmcartridge, 75 micron glanzend

535559

GBC Foton 30 ﬁlmcartridge, 100 micron glanzend

535558

GBC Foton 30 ﬁlmcartridge, 125 micron glanzend

Ook voor handmatig lamineren is GBC de specialist
GBC lamineermachine
Fusion Plus 6000L A3

GBC Fusion Plus 6000L A3

GBC Fusion 3000L A4

GBC Fusion 1100L A4

Artikelnummer: 535287

Artikelnummer: 535273

Artikelnummer: 535266

• Lamineert een A4-vel binnen
15 seconden.
• Automatische instelling voor eenvoudig lamineren.

• De slimme invoersensoren meten
nauwkeurig de dikte van de hoes
en de inhoud en passen automatisch
de doorvoersnelheid aan.
• Geschikt voor lamineerhoezen
van 2x75 tot 2x250 micron tot
A3-formaat.
• Te bedienen met 1 knop.
A3-formaat Fusion Plus 6000L 5 3 5 2 8 7

GBC lamineermachine
Fusion Plus 7000L A3
• Gebruiksvriendelijke lamineermachine
voor intensief gebruik op kantoor of
school.
• Snelle opwarmtijd van minder dan
1 minuut.

• Lamineert een A4-vel binnen
13 seconden.
• Geschikt voor lamineerhoezen
van 2x75 tot 2x250 micron tot
A3-formaat.
• Technologie met 6-rollers voor
razendsnel en hoogwaardig lamineren.
A3-formaat Fusion Plus 7000L 5 3 5 2 8 8

Product niet gevonden? Bel ons voor informatie!
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100

Quantore lamineerhoezen

GBC lamineermachine Pro
Series 3600/4600
• Professionele lamineermachine voor
het lamineren van grote aantallen.
• Lamineert van ID- tot A3-documenten
(3600) en A2-documenten (4600) tot
3mm dik.
• Te gebruiken met lichte lamineerhoezen van 38micron tot heavy duty
hoezen van 250micron.
• 9 snelheidsinstellingen met variabele
temperatuurregeling.
• Lamineerhoesgeleider voor afwijkende
vormen.

GBC automatische
lamineermachine Foton 30
• Digitaal gebruiksvriendelijk display.
• 2 settings kunnen opgeslagen worden
voor veelgebruikte instellingen.
• Terugloopfunctie voor herstel na
verkeerd invoeren.
• Technologie met 6 rollers levert supersnel hoogwaardige resultaten.
• Afmetingen 600x340x200mm (3600)
en 740x340x200mm (4600).
A3-formaat 3600
A2-formaat 4600

535285
535286

• Automatische lamineermachine voor
kantoor.
• Wordt geleverd met 75micron start
cartridge.
• Laad je documenten eenvoudig in
de Auto Feed lade, druk op de start
knop en de documenten worden
automatisch gelamineerd.
• Lamineert automatisch 30
A4 documenten in één keer.
• Automatische papieruitlijning voor

> LAMINEERHOEZEN

MEER DAN
24.000
ARTIKELEN

Wist je dat wij meer dan
24.000 artikelen in ons
assortiment hebben? In deze
catalogus hebben we hiervan
een selectie opgenomen.
Vind je niet wat je zoekt?
Informeer bij onze verkoopmedewerkers. Waarschijnlijk
hebben wij -je artikel gewoon
op voorraad!

GBC lamineercassette Foton
30
• Uniek, eenvoudig te laden ﬁlmcartridge
voor de GBC Foton 30 automatische
lamineermachine.
• Open de deksel en plaats de ﬁlmcartridge.
• Sensoren detecteren automatisch
de ﬁlmdikte wanneer de cartridge is
geladen.
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• Premium quality plastiﬁceerhoes voor
een glashelder eindresultaat.
• Leverbaar in de formaten A4 en A3.
• Dikte per zijde 75 of 125micron
(2x125micron = totaal 250micron).
• Pak à 100 stuks

cassette 75 micron A4
56,4mtr
cassette 125 micron A4
34,4mtr
cassette 100 micron A4
42,4mtr

535557
535558
535559

perfect gelamineerde documenten.
• Intuïtief bedieningspaneel waarmee
eenvoudig kan worden geschakeld
tussen automatische en handmatige
instellingen.
• Indicatorlampje geeft aan wanneer de
cartridge moet worden vervangen.
• Intelligente energiebesparingsfunctie.
• 2 jaar garantie.
Lamineermachine Foton 30 A4 5 3 5 5 5 6

2x125micron a7
2x125micron a6
2x125micron A5
2x75 micron A4
2x125 micron A4
2x75 micron A3
2x125 micron A3
2x125micron creditcard
54x86mm

2x80 micron A4
pak à 100 stuks
2x100 micron A4
pak à 100 stuks
GBC lamineerhoezen
2x125 micron A4
standaard
pak à 25 stuks
2x125 micron A4
• Premium quality plastiﬁceerhoes voor pak à 100 stuks
een glanzend en glashelder eindresul- 2x175 micron A4
pak à 100 stuks
taat.
2x250 micron A4
• Diverse formaten en diktes leverbaar. pak à 50 stuks
• Dikte in micron per zijde ( bijv.
2x250 micron A4
2x125micron = totaal 250micron).
pak à 100 stuks
• Door het unieke EZ-in systeem kunt u 2x75 micron A5
snel het te lamineren vel op de juiste pak à 25 stuks
2x75 micron A5
plaats in het midden van de pouch
pak à 100 stuks
leggen.
2x80 micron A5
• De dagelijkse oplossing om uw waar- pak à 100 stuks
devolle presentaties, referentielijsten, 2x125 micron A5
pak à 100 stuks
notities e.d. te beschermen en te
2x80 micron A6
perfectioneren.
pak à 100 stuks
2x75 micron A4
5 3 6 0 9 8 2x125 micron A6
pak à 25 stuks
pak à 100 stuks
2x75 micron A4
5 3 5 3 6 6 2x125 micron A7
pak à 100 stuks
pak à 100 stuks

535148
535146
535948
535944
535945
535943
535942
535147

535410

25

100

GBC lamineerhoezen klein
formaat
• Premium quality plastiﬁceerhoes
voor een glanzend en glashelder
eindresultaat.
• Diverse formaten en diktes leverbaar.
• Dikte in micron per zijde ( bijv.
2x125micron = totaal 250micron).
• Door het unieke EZ-in systeem kunt u
snel het te lamineren vel op de juiste
plaats in het midden van de pouch
leggen.
• Ideaal voor kleine documenten en
identiteitskaarten.

2x125 micron
54x86mm creditcard
pak à 100 stuks
2x250 micron
54x86mm creditcard
pak à 100 stuks
2x125 micron
64X99mm keycard
pak à 100 stuks
2x125 micron
64x108mm bagagelabel
pak à 100 stuks
2x125 micron
65x95mm overheid
pak à 100 stuks
2x250 micron 65x95mm
overheid
pak à 100 stuks
2x125 micron
67x99mm badgecard
pak à 100 stuks
2x125 micron
75x105mm jumbocard
pak à 100 stuks
2x125 micron
81x119mm 65+pas
pak à 100 stuks

535411
536099
535365
535413
535367
535415
535386
535552
535358
535368
535387
535371
535402

535362
535372
535118
535433
535369
535142
535432
535363
535374

Product niet gevonden? Bel ons voor informatie!

349

Lamineermachines en toebehoren

Een betere manier van labelen
Onze betrokkenheid voor de
duurzaamheid van de planeet

Authentieke DYMO®-producten voor duurzame labeloplossingen!

50

GBC lamineerhoezen groot
formaat
• Premium quality plastiﬁceerhoes
voor een glanzend en glashelder
eindresultaat.
• Ideaal voor posters, verwijzingen,
landkaarten e.d.

2x125 micron A2
pak à 50 stuks
2x75 micron A3
pak à 25 stuks
2x75 micron A3
pak à 100 stuks
2x100 micron A3
pak à 100 stuks
2x125 micron A3
pak à 25 stuks
2x125 micron A3
pak à 100 stuks
2x175 micron A3
pak à 100 stuks
2x250 micron A3
doos à 50 stuks

535364
536097

www.fsc.org
FSC® C154055

535420

The mark of
responsible forestry

535421
536100
535422

DYMO® zet zich in om uw efficiëntie te maximaliseren en tegelijkertijd
te investeren in de bescherming van het milieu – één label per keer.

535423
535141

DYMO® heeft een toegewijd team dat zich buigt over specifieke, vanuit de overheid gestelde eisen, in
het kader van productconformiteit, veiligheid en duurzaamheid. Tevens zijn we actief betrokken bij de
ontwikkeling en bescherming van ons milieu.

DYMO® investeert in een duurzame toekomst:
FSC© gecertificeerd

100% gerecycled material

DYMO® LabelWriter™ papier en
DYMO® LetraTag™ papieren etiketten

gebruikt voor de externe cassette

25
100

GBC lamineerhoezen Matt
• Premium quality plastiﬁceerhoes voor
een mat en glashelder eindresultaat.
• Diverse formaten en diktes leverbaar.
• Dikte in micron per zijde ( bijv.
2x125micron = totaal 250micron).

2x125 micron A3 mat
pak à 100 stuks
2x75 micron A4 Mat
pak à 100 stuks
2x100 micron A4 mat
pak à 100 stuks
2x125 micron A4 Mat
pak à 100 stuks

535389
535383
535124
535384

BPA-vrij

GBC lamineerhoezen
Organise
• Premium quality plastiﬁceerhoes
voor een glanzend en glashelder
eindresultaat.
• Voorzien van ponsgaten voor een
2- of 4-ringsband of ordner.

Geen inkt of toner = minder afval

LabelWriter™-etiketten
2x75 micron A4+ 4-gaats
pak à 25 stuks
2x125 micron A4+ 4-gaats
pak à 100 stuks

535390
535414

R

TE
WA

27% lager energieverbruik*,

Oplaadbare batterijen voor

tijdens de productie sinds 2016.

de meeste DYMO®-machines.

Meer dan 40% van de DYMO®-labels

Verminderingspercentage
van 73% van het verbruik

worden geproduceerd met
BA

SED

ISO
25
100

GBC lamineerhoezen
Highspeed
• Premium quality plastiﬁceerhoes
voor een glanzend en glashelder
eindresultaat.
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• Door het unieke EZ-in systeem kunt
u snel het te lamineren vel op de
juiste plaats in het midden van de
pouch leggen.

GBC lamineerhoezen
zelfklevend

2x75 micron A4 High-Speed 5 3 5 3 8 1
pak à 100 stuks
2x125 micron A4 High-Speed 5 3 5 3 8 2
pak à 100 stuks
2x100 mciron A4 100 stuks
535392

• Premium quality plastiﬁceerhoes
voor een glanzend en glashelder
eindresultaat.
• Met zelfklevende achterzijde.

2x75 micron A4 zelfklevend
pak à 25 stuks
2x125 micron A4 zelfklevend
pak à 100 stuks
2x125micron A3 100stuks
2x125micron A5 100stuks

oplosmiddelen op waterbasis

van schoon water, tijdens de
productie* tussen 2009 – 2019.

ISO 9001 & ISO 14001
gecertificeerd sinds 1998 om de

Alle DYMO®-producten zijn

kwaliteit te bewaken over het beheer
en de impact van de operaties op
het milieu.

REACH
& RoHS

REACH en RoHS-conform.

Sint-Niklaas Plant, België, Europa

AUTHENTIEKE

536102
535352
535560
535561

GEBRUIK ALTIJD

Voltooi uw werk professioneel met
het oog op duurzaamheid!

LABELS
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> LABELMAKERS

4xAA

4xAA

Dymo labelmaker
LetraTag LT100H
• Labelmaker voor LetraTag tapes.
• Groot 13-karakter display voor het
bewerken en bekijken van een
labelvoorbeeld voordat u deze afdrukt.
• Geheugen voor 9 labels.

>

• Drukt 2 regels.
• 5 lettertypegroottes, 8 kaderstijlen.
• Werkt op 4xAA batterijen of adapter.
ABC-toetsenbord in blister

930127

Dymo labelmaker
LetraTag LT100T
• Met toetsenbord.
• Groot lcd-display voor 13 karakters
met print preview functie.

• Extra navigatietoetsen met
doorbladerbare menu’s.
• Geheugen voor 10 labels.
• Drukt 2 regels.
• 5 lettergroottes.
• 8 kadertypes, onderlijnfunctie en
7 printstijlen.
• Werkt met 4xAA-batterijen of adapter.
6xAA

Qwerty-toetsenbord
Azerty-toetsenbord

930370
930369
• 7 lettergroottes, 8 tekststijlen en
4 kaderstijlen.
• Met 228 symbolen en clipartafbeeldingen.
• Automatisch uitschakelen om
• De Rhino 4200 voert uw labeltaken
batterijen te besparen.
snel en correct uit.
• Drukt 4 regels tekst af op Rhino labels
• Gebruik de met één toets bediende
van 6, 9, 12 en 19mm breed.
sneltoetsen om snel snoer-/kabel• Werkt op 6xAA alkaline batterijen of
wikkels, vlaglabels, labels met vaste
lengte, enz. te creëren en op te maken. AC adapter (niet meegeleverd).
• Afmetingen 176x116x60mm.
• Sneltoetsen voor tekstgrootte, vetQwerty-toetsenbord
930143
gedrukt, cursief, onderstrepen, kader
Azerty-toetsenbord
930144
en verticale tekst.

Dymo labelmanager
Rhino 4200

LABELTAPES EN LABELMAKER TOEBEHOREN

12mm transparante
931191
plastic tape/zwarte opdruk
SO721530
12mm witte papiertape/zwar- 9 3 1 1 9 0
te opdruk SO721510
12mm witte plastic tape/
931170
zwarte opdruk
SO721610
12mm gele plastic tape/zwar- 9 3 1 1 7 5
te opdruk SO721620
12mm rode plastic tape/
931172
zwarte opdruk SO721630
12mm groene plastic tape/ 9 3 1 1 7 4
zwarte opdruk SO721640
12mm blauwe plastic tape/ 9 3 1 1 7 3
zwarte opdruk SO721650
12mm metallic zilver tape/
931160
zwarte opdruk SO721730
12mm assorti 3-pack
931189
SO721790
12mm witte tape/zwarte
931192
opdruk iron-on SO718850

Dymo Labeltape LetraTag
• Voor LetraTag labelprinter.
• 4 meter tape.

Dymo labelmanager
Rhino 5200

930124
930125

6xAA

• Horizontaal of verticaal afdrukken.
• Links, rechts of centraal uitlijnen.
• 6 lettergroottes, 7 stijlen en
8 kaderstijlen.
Bureaumodel met Qwerty of Azerty
• Labels met vaste of variabele lengte
toetsenbord.
maken.
Print professionele kwaliteitslabels
• Tot 10 labelkopieën afdrukken.
op 6, 9 of 12mm D1 tape.
Drukt 1 of 2 regels per label af D1 tape • Werkt op 6xAA batterijen of AC
stroomadapter (niet meegeleverd).
van 6, 9 of 12mm.
• Afmetingen 165x155x64mm.
Slaat tot 10 labels op met optie om
opgeslagen tekst in te voegen.
Qwerty-toetsenbord
930373
Azerty-toetsenbord
930374
Automatische uitschakelfunctie na
Qwerty Kit
930107
2 minuten.

Dymo labelmanager LM210D

Dymo labelmanager LM160
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ABC-toetsenbord
in koﬀer met accessoires en
lithium ion batterijpack

> LABELMAKERS VOOR OP HET BUREAU

6xAAA

• Draagbare labelmaker met een toetsenbord.
• 6 lettergroottes, 8 tekststijlen en
4 kaderstijlen.
• Met 228 symbolen en clipartafbeeldingen.
• Drukt op D1 labels.
• Werkt op 6xAAA alkaline batterijen
of AC adapter.
• Afmetingen 203x118x49mm.

• Draagbare, krachtige label printer
voor de professional.
• Meer dan 100 voorgeprogrammeerde
industriële symbolen, punctuaties,
valuta en breuken zijn in een handomdraai beschikbaar.
• Gescheiden toetsen voor “opslaan”
(100 labels) en “oproepen” besparen
tijd.
• Printen mogelijk in 7 tekstgroottes,
in vet, cursief, smal, onderstreept en
omkaderd.
• Print Code 39 en Code 128 barcodes
op 19mm labels.
• Gebruikt Rhino industriële tapes 6, 9,
12 of 19mm breedte met extra
hechtingskracht.
• Werkt op snel oplaadbare lithium ion
batterij.

Dymo labelmanager LM280
•

Qwerty-toetsenbord
Azerty-toetsenbord
azerty valuepack
qwerty valuepack

930137
930138
1398141
1398142

• Maak labels op maat aan met behulp
van de lettertypes en de afbeeldingen
op uw pc of Mac.
• 6 lettergroottes, 6 tekststijlen en
8 kaderstijlen.
• Met 228 symbolen en clipartafbeeldingen.
Qwerty-toetsenbord
Azerty-toetsenbord
• Drukt 2 regels tekst af op D1 labels.
Qwerty-toetsenbord
• Afmetingen 202x114x58mm.

•
•
•
930141
930140
930106

•

• Maak gebruik van D1-labels met
breedtes van 6, 9, 12 of 19mm.
• Geheugen van 9 labels en “bewaar
tekst”-functie.
• Gevoed door een lithium-ionbatterij dezelfde technologie als voor gsm’s en • Druk tot 10 kopieën van hetzelfde
label af.
laptopcomputers.
• Het brede scherm van 7x3,8cm geeft • De verpakking bevat de labelmaker, de
oplaadbare lithium-ionbatterij en de
twee lijnen labeltekst weer.
adapter.
• Met 3 lettertypes, 7 lettergroottes,
één van de vele stijlen en één van de • Afmetingen 197x150x71mm.
930129
8 verschillende stijlen voor kaders of Qwerty-toetsenbord
Azerty-toetsenbord
930128
onderstrepen.

Dymo labelmanager LM360D

Product niet gevonden? Bel ons voor informatie!
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LABELMAKERS MET PC-KOPPELING

Dymo Labeltape D1 smal

USB A

Dymo labelmanager LM420P
• Hoogwaardige draagbare labelmaker
met PC/Mac-aansluiting.
• Gebruikt D1 labels van 6, 9,12 en
19mm.
• Autonoom of aangesloten op een pc
of Mac via USB-en u kunt binnen een
paar seconden afdrukken.

• Ontwerp labels op uw computerscherm inclusief Label Software
- tekst knippen en plakken, streepjescodes, afbeeldingen en logo’s toevoegen.
• Kies uit 8 lettergroottes, 7 lettertypes,
10 tekststijlen, 8 kaders en onderstrepen.
• Streepjescodes Upc-E, Code -39,
Code -128, EAN 13, EAN 8, Upc-A.
• Voorzien van een oplaadbare
lithium-ionbatterij.
• Afmetingen 215x104x57mm.
ABC-toetsenbord

930134

• D1 tapes zijn geschikt voor alle actuele
labelmakers van de LabelMANAGER en
LabelPOINT serie.
• Deze zuinige, zelfklevende labels zijn
gemakkelijk te plaatsen en eenvoudig
te verwijderen.
• Ze zijn beschikbaar in een groot aantal
breedtes, kleuren en tekstkleuren.
• Bandlengte 7m.
6mm transparante tape/
zwarte opdruk SO720770
6mm witte tape/
zwarte opdruk SO720780
6mm gele tape/
zwarte opdruk SO720790
9mm transparante tape/
zwarte opdruk SO720670
9mm witte tape/
zwarte opdruk SO720680

930361
930371
930381
930331
930341

Dymo Labeltape D1 breed
USB

• Drukt twee keer sneller af dan andere
labelmakers.
• Drukt afbeeldingen, streepjescodes en
logo’s messcherp af met een resolutie
van 300dpi.
• Gebruikt D1 tapes van 6, 9, 12, 19 én
24mm.
• Kies uit 10 lettertypes, 25 lettergroottes, 32 tekststijlen, 5 kaders en
325 geïntegreerde symbolen.
• Voorzien van een oplaadbare lithium-ionbatterij.
• Afmetingen 190x165x95mm.

Dymo labelmanager
LM500TS
• De eerste labelmaker met touchscreen.
• Hoogwaardige Dymo labelmaker
met pc/Mac-aansluiting.
• Ontwerp labels op uw computerscherm inclusief Label Software tekst knippen en plakken.

Qwerty-toetsenbord
Azerty-toetsenbord

930136
930139

• D1 tapes zijn geschikt voor alle actuele
labelmakers van de LabelMANAGER en
LabelPOINT serie.
• Deze zuinige, zelfklevende labels zijn
gemakkelijk te plaatsen en eenvoudig
te verwijderen.
• Ze zijn beschikbaar in een groot aantal
breedtes, kleuren en tekstkleuren.
• Bandlengte 7m.
19mm transparante tape/
zwarte opdruk SO720820
19mm witte tape/
zwarte opdruk SO720830
9mm witte tape/zwarte
opdruk 10rol S0720830

930237
930235
817454

9mm witte tape/zwarte
opdruk 10rol S0720680
9mm witte tape/
blauwe opdruk SO720690
9mm witte tape/
rode opdruk SO720700
9mm blauwe tape/
zwarte opdruk SO720710
9mm gele tape/zwarte
opdruk SO720730
9mm rode tape/
zwarte opdruk SO720720
9mm groene tape/
zwarte opdruk SO720740
12mm transparante tape/
zwarte opdruk SO720500
12mm transparante tape/
blauwe opdruk SO720510
12mm transparante tape/
rode opdruk SO750520
12mm witte tape/
zwarte opdruk SO720530
12mm witte tape/zwarte
opdruk 10rol S0720530
12mm witte tape/
blauwe opdruk SO720540
12mm witte tape/
rode opdruk SO720550

817452
930343
930342
930545
930351
930544
930547
930215
930216
930217
930218
8 1 7 4 5 3 12mm blauwe tape/
zwarte opdruk SO720560
9 3 0 2 1 9 12mm rode tape/
zwarte opdruk SO720570
9 3 0 2 2 0 12mm gele tape/
zwarte opdruk SO720580

9 3 0 2 2 1 12mm groene tape/
zwarte opdruk SO720590
9 3 0 2 2 2 12mm transparante tape/
witte opdruk SO720600
9 3 0 2 2 3 12mm zwarte tape/
witte opdruk SO720610

930224
930549
930225

19mm witte tape/rode opdruk 9 3 0 5 5 0
SO720850
19mm blauwe tape/
930231
zwarte opdruk SO720860
19mm rode tape/
930232
zwarte opdruk SO720870
19mm gele tape/
930233
zwarte opdruk SO720880
19mm groene tape/
930234
zwarte opdruk SO720890
19mm zwarte tape/
930551
witte opdruk SO720910
24mm transparante tape/
930553
zwarte opdruk SO720920
24mm witte tape/
930226
zwarte opdruk SO720930
24mm rode tape/
930556
zwarte opdruk SO720970
24mm gele tape/
930546
zwarte opdruk SO720980
24mm zwarte tape/
930563
witte opdruk SO721010

Dymo Labeltape D1 DURABLE
USB

USB

Dymo labelmaker PNP
• Plug-and-play labelmaker voor pc
of Mac.
• Sluit de labelmaker aan op uw PC of
Mac en druk eenvoudig en snel
professionele labels af.
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• Gebruikt D1 tapes van 6, 9 en 12mm.
• Geen installatie van software of stuurprogramma’s nodig - de ingebouwde
software verschijnt op uw computerscherm en is klaar voor gebruik.
• De oplaadbare lithium-ionbatterij laadt
zichzelf op via de USB-verbinding.
• Afmetingen 165x155x64mm.
Dymo PNP

930133

• Dymo D1 duurzame labels zijn uitgerust met industriële lijm die kleurverlies, slijtage en loskomen door hitte,
vochtigheid of klassieke oplosmiddelen
voorkomt.
12mm witte tape/
zwarte opdruk 1978364
12mm oranje tape/
zwarte opdruk 1978367
12mm zwarte tape/
witte opdruk 1976411
12mm rode tape/
witte opdruk 1976414

817588
817598
817589
817597

Product niet gevonden? Bel ons voor informatie!
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Nieuw en
verbeterd

Dymo Labeltape D1 nylon
• Top-performers op elk podium.
• De duurzame kleeﬂaag zorgt ervoor
dat die ﬂexibele oplossing op zijn
plaats blijft.
• Bandlengte 3,5m.

Dymo Rhino Krimpkous
• De krimpkous heeft een 3:1 krimpverhouding waardoor de tape perfect op
draden en kabels past.

Dymo Labeltape D1 Polyester

12mm witte tape/
zwarte opdru SO718040
19mm witte tape/
zwarte opdruk SO718050

931193

6mmx1,5m witte krimp/
zwarte opdruk 18051
9mmx1,5m witte krimp/
zwarte opdruk 18053
9mmx1,5m gele krimp/
zwarte opdruk 18054
12mmx1,5m witte krimp/
zwarte opduk 18055
12mmx1,5m gele krimp/
zwarte opdruk 18056
19mmx1,5m witte krimp/
zwarte opdruk 18057
19mmx1,5m gele krimp/
zwarte opdruk 18058

930300

931194

• Top-performers op elk podium, de
DYMO D1 tapes horen daar thuis waar
u aan het labelen slaat: thuis, op
kantoor, in het magazijn of onderweg.
• Bandlengte 5,5m.

930303
930305
930304
930306
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150, 160, 200, 210D, 300, 350, 400 en
450 LabelPoint 100, 200, 250, 300 en
350 modellen 1000(+), 2000, 3500 en
5500.
• Niet geschikt voor de Labelwriter
modellen.
universeel 9V

930558

930302

• 3,5 of 5,5m tape voor de modellen
Rhino 5000/5200.
• Speciale labels voor veeleisende
omgevingen.
• Nylon voor draad- en kabelmarkeringen.
• Polyester voor extra hechtingskracht
en weerstand tegen vuil en olie.
• Vinyl voor extra sterke hechtingen.

• Geschikt voor de volgende Dymo
machines:LabelManager 100, 120P,

931195

930301

Dymo Rhino Labeltape
industrieel

Dymo adapter voor
labelmaker

12mm witte tape/
zwarte opdruk SO718060
19mm witte tape/
zwarte opdruk SO718070

930292

9mm witte vinyl tape/
zwarte opdruk 18443
9mm witte polyester tape/
zwarte opdruk 18482
12mm witte vinyl tape/
rode opdruk 1805416
12mm blauwe vinyl tape/
witte opdruk 1805243
12mm zwarte vinyl tape/
witte opdruk 718600
12mm gele vinyl tape/
zwarte opdruk 18432

930870
930867
930883
930874
930875
930865

12mm witte vinyl tape/
930285
zwarte opdruk 718600
12mm witte polyester tape/ 9 3 0 8 6 2
zwarte opdruk 718210
12mm witte nylon tape/
930860
zwarte opdruk 18488
12mm gele nylon tape/
930286
zwarte opdruk 18490
19mm blauwe vinyl tape/
930876
witte opdruk 1805417
19mm gele vinyl tape/
930866
zwarte opdruk 18433
19mm witte vinyl tape/
930879
zwarte opdruk 18445
19mm witte polyester tape/ 9 3 0 8 6 3
zwarte opdruk 718220
19mm witte nylon tape/
930861
zwarte opdruk 718120
19mm gele nylon tape/
930882
zwarte opdruk 18491
24mm witte lamineerend vinyl/ 9 3 0 8 8 1
zwarte opdruk 1734821
24mm witte polyester tape/ 9 3 0 8 6 8
zwarte opdruk 1734523
24mm witte nylon tape
930880
zwarte opdruk 1734524
24mm witte vinyl tape/
930287
zwarte opdruk 1805430

Labelprinters en labeltapes
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LABELWRITERS

• En u weet ook precies hoeveel labels
u nog kunt printen, dus u hoeft nooit
halverwege een opdracht de rol te
vervangen.
Dymo labelWriter LW-550
• De directe thermische printtechnoserie
logie zorgt ook dat u geen dure inkt
of toner meer hoeft te kopen en het
• De nieuwe en verbeterde LabelWristrakke, compacte en draagbare
ter™ 550-printer is een eﬀiciënte en
ontwerp zorgt dat de printer op elke
rendabele oplossing voor professiomoderne werkplek past.
nele labels voor uw post, archivering,
•
Bovendien is deze printer 20% sneller
bezoekersbeheer en andere soorten
dan de LabelWriter™ 450, drukt deze
labels.
• Dankzij de unieke, nieuwe labelherken- printer nauwkeurige hoeveelheden
labels af en is gedoe met etikettenvelningstechnologie hoeft u niet meer
len verleden tijd.
te gokken of u het juiste label uit een
• Labels printen is ineens een stuk
keuzemenu hebt gekozen.
• U weet precies en in één oogopslag de sneller en eenvoudiger geworden.
1402420
grootte, het type en de kleur van het LW-550
LW-550 turbo
1402421
label in de printer.

Dymo LabelWriter etiketten
papier
• Etiketten op rol.
• Er zijn verschillende formaten leverbaar
voor diverse toepassingen.
• Voor Dymo labelprinter EL 40/60,
LW310/320/330 en LW400/450 serie.
12x50mm 220 stuks
hangmapruiter 722460
13x25mm 1000 stuks
verwijderbaar 722530
19x51mm 500 stuks
verwijderbaar 722550
25x25mm 750 stuks
verwijderbaar 929120

930180
817593
817595
817442

25x54mm 500 stuks
722520
28x89mm 130 stuks
1983173
28x89mm 130 stuks
geel,roze,blauw,groen
722380
doos à 4 rollen
28x89mm 260 stuks
722370
doos à 2 rollen
Etiket Dymo 19831 28x89mm
1560 stuks
28x89mm 3120
stuks economypack
722360 doos à 24 rollen
32x57mm 1000 stuks
verwijderbaar 722540
Etiket Dymo 11354 32x57mm
6000 stuks
Etiket Dymo 11354 32x57mm
12000 stuks
36x89mm 260 stuks
1983172
Etiket Dymo 99831 36x89mm
3120 stuks
36x89mm 260 stuks
transparant 722410
59x190mm 110 stuks
ordner breed wit 722480

817592
817571
817590
817208
817317
817418
36x89mm 520 stuks
8 1 7 5 9 4 722400 doos à 2 rollen
36x89mm 6240 stuks
8 1 7 3 2 0 economypack 722390
doos à 24 rollen
8 1 7 3 2 1 41x89mm 300 stuks
verwijderbaar 722560
8 1 7 5 7 5 51x89mm 300 stuks
verwijderbaar 929100
8 1 7 3 1 9 54x70mm 320 stuks
722440
8 1 7 2 1 0 54x101mm 220 stuks
722430
8 1 7 2 2 9 Etiket Dymo 99014 54x101mm
1320 stuks

8 1 7 2 0 9 54x101mm 2640 stuks
economypack 722420
8 1 7 4 1 7 doos à 12 rollen
104x159mm 220 etiketten
904980
8 1 7 5 9 6 38x190mm 110 stuks
ordner smal wit 722470
8 1 7 4 4 0 Etiket Dymo 2133399
54x101mm zwart/rood
8 1 7 2 1 2 220stuks
Etiket Dymo 2133400
8 1 7 2 1 1 54x101mm zwart/geel
220stuks
817318

817416
817419
817228
1396573
1396574

Dymo labelWriter 5XL
• Met de DYMO® LabelWriter™ 5XL
kunt u standaard grote (brede) labels
printen, waardoor deze printer ideaal
is voor al uw professionele labels, van
veiligheid en opslag tot streepjescodes.
• De directe thermische technologie
werkt zonder dure inkt of toner, en de
intelligente software DYMO® Connect
for Desktop maakt verbinding met
uw PC of Mac en biedt diverse mooie
ontwerpen voor uw labels.
• Dankzij de unieke, nieuwe labelherkenningstechnologie hoeft u niet meer
te gokken of u het juiste label uit een
keuzemenu hebt gekozen.

USB

• U weet altijd de afmetingen, het
type en de kleur van het label dat in
de printer is geplaatst en hoeft niet
halverwege een opdracht te stoppen
om de rol te vervangen.
• De printer werkt snel, met gemiddelde
53 labels per minuut.
• U krijgt precies de juiste hoeveelheden
labels zonder gedoe met etikettenvellen.
• Grote labels printen voor uw bedrijf is
ineens een stuk sneller en eenvoudiger geworden.
5XL breedformaat

1402419

• Vooraf ingestelde labelsjablonen in
DYMO Label software maken het
bewerken van labels gemakkelijk.
• Labels zijn beschikbaar in meer dan
Dymo LabelWriter wireless
30 formaten voor het archiveren,
verzenden, bewaren, identiﬁceren, en
• Deze printer maakt het mogelijk om
meer.
één of meerdere labels af te drukken
• Ingebouwde Wi-Fi voor het draadloos
en zo het restafval zoals bij etikettenafdrukken van labels vanop uw Mac,
vellen te vermijden.
pc, smartphone of tablet.
• Met Label software zorgt voor snelle
• Voeg één LabelWriter Wireless toe aan
opmaak en vlot afdrukken van labels
uw netwerk en maak afdrukken van
vanop uw Mac of pc of door gebruik te
labels toegankelijk voor iedereen.
maken van de plug-ins voor Microsoft
• Inclusief een startrol met adreslabels,
Oﬀice om rechtstreeks af te drukken
stroomadapter, voedingskabel, Usbvanuit Word, Excel of Outlook.
kabel en beknopte handleiding.
• Thermische afdruktechnologie maakt
zwart
930105
dure cartridges of toner overbodig.
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Dymo LabelWriter etiketten
kunststof

19x64mm 900 stuks
1933085
25x25mm 1700 stuks
• Voor gebruik in moeilijke omstandig1933083
heden kiest u beter voor een stevig
25x54mm 160 stuks
label dat langer meegaat dan papieren
1976411
labels.
25x89mm 700 stuks
• Dymo LW duurzame labels zijn
1933081
32x57mm 800 stuks
uitgerust met industriële lijm en
1933084
een stevige deklaag die slijtage en
59x102mm 300 stuks
loskomen door hitte, vochtigheid of
1933088
oplosmiddelen voorkomt.
59x190mm 170 stuks
• Dymo LW duurzame labels zijn ideaal 1933087
voor zekeringkasten, kelders, garages, 104x159mm 200 stuks
1933086
klaslokalen, enz.

817579
817577
817585
817576
817578
817587
817581
817580

Dymo printerserver
• DYMO LabelWriter Print Server.
• De Print Server maakt het mogelijk
uw LabelWriter etikettenprinter op uw
kantoor gemeenschappelijk te gebruiken.
• Elke LabelWriter 400, 450 of 4XL met
uw netwerk te verbinden en het beste
te halen uit uw LabelWriter etikettenprinter.
• Verbind de LabelWriter via de USB-aansluiting met de LabelWriter printserver,
neem de ethernet netwerkkabel en
sluit deze aan op de printserver.
• Systeemvereisten: Windows XP 32-bit,
Windows Vista, Windows 7, Mac OS
Dymo printserver
v10.3.9 of een latere versie.

930135

Product niet gevonden? Bel ons voor informatie!
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6xAAA

Brother labelprinter PT-E110

•
•
•
•
•
•

Afdruksnelheid tot 20mm/sec.
Afdrukresolutie 180dpi.
Qwerty-toetsenbord.
LCD-scherm 1 regel van 16 tekens.
Handmatig snijmechanisme.
Werking via 6 batterijen type AAA
(niet meegeleverd).
• De labelprinter wordt standaard
geleverd met een AC adapter en een
ﬂexible-ID TZe tapecassette van 9 mm
in een stevige, handige draagkoﬀer,
zodat u dit alles gemakkelijk kunt
meenemen naar de volgende klus.

• Met deze industriële labelprinter
maakt u gelamineerde, slijtvaste
labels tot 12mm in verschillende
kleuren en maten.
• 200 symbolen inclusief industriële
categorieën
• Maak labels met speciﬁeke iconen en
symbolen voor onder andere elektra,
audio/video, installatie, beveiliging
en data/netwerkbeheer. Zodoende
creëert u labels met een professionele
Qwerty-toetsenbord
uitstraling.

930660

6xAAA
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• Voeg eenvoudig vele lettertypen,
kaders en symbolen toe aan uw
ontwerp.
Brother labelprinter PT•
Dit model wordt geleverd in een
D210VP
handige draagkoﬀer, inclusief AC
adapter en een TZ-tapecassette.
• Draagbaar model voor TZe-tapes van
• Afdruksnelheid tot 20 mm/sec.
tot 12mm.
• Afdrukresolutie180dpi.
• De PT-D210VP is een gebruiksvriende• LCD-scherm 1 regel van 15 tekens.
lijke labelprinter met Qwerty toetsen• Werking via batterijen type AAA of
bord geschikt voor moderne kantoren.
bijgeleverde adapter.
• Print snel standaard labels met behulp
• Afmetingen 157x149x68mm.
van vele ingebouwde labelsjablonen of
Qwerty-toetsenbord
930368
ontwerp uw eigen labels.

Quantore verzendlabels
Een prijs aanduiden of een beschrijving geven aan een geschenk of product?

6xAA

Dat kan met de Quantore labeletiketten. De etiketten zijn daarnaast uitermate geschikt als verzendlabels
voor DHL, DPD, PostNL, GLS, TNT, Fedex en UPS. Wist je dat je ook heel eenvoudig gepersonaliseerde
labeletiketten kunt maken? Zet je eigen tekst of afbeelding in een opgeslagen sjabloon in je printer,
leg het etiketvel in de printer en printen maar.

54x25mm

1 rol à 500 etiketten

817602

800264-605

102x150mm 25mm

1397582

57x32mm

1 rol à 1000 etiketten

817604

800262-125

57x32mm 25mm

1397584

3005093

102x210mm 76mm

1397575

880199-025d

51x25mm 25mm

1397587

800284-605 dhl 102x210mm 25mm

1397576

880191-076d

102x76mm 25mm

1397588

3005281-t

102x150mm 19mm

1397578

80191-038d

102x38mm 25mm

1397591

800740-605

102x150mm 76mm

1397580

•

Brother labelprinter PTD450VP
• Draagbaar model voor TZe-tapes
van tot 18mm.
• De P-touch D450VP creëert duurzame,
vervagingbestendige labels via de
ingebouwde labelfuncties of rechtstreeks vanaf uw PC of Mac met de
meegeleverde software.
• Het grote LCD scherm en het brede
PC toetsenbord, maken het zeer
eenvoudig om labels vooraf te bekijken

•
•
•
•
•
•
•
•

en af te drukken in diverse kleuren
en maten.
Dankzij de hoge printsnelheid en het
automatische snijmechanisme maakt
u snel een op maat gemaakt label voor
elke toepassing.
Maximale labelbreedte 18mm.
Afdruksnelheid tot 20mm/sec.
Afdrukresolutie 180dpi.
QWERTY-toetsenbord.
LCD-scherm 3 regel van 20 tekens.
Handmatige tapesnijder.
Werkt op 6 batterijen type AA
(niet meegeleverd).
Afmetingen 168x177x72mm.

Qwerty-toetsenbord

930362

Product niet gevonden? Bel ons voor informatie!
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Brother labelprinter QL-700
• Deze snelle, professionele labelprinter
maakt in een oogwenk labels voor uw
drukke kantoor.
• Maak kosteneﬀectieve papieren labels
voor archiefmappen, enveloppen,
pakketten en dvd’s.
• Met de supersnelle afdruksnelheden
tot 93 standaardadreslabels per
minuut bespaart u tijd bij grote
projecten.
• Er zijn twee gemakkelijke manieren
om een perfect label te maken. Druk
op de Editor Lite-knop om de intuïtieve
ingebouwde P-touch Editor Lite-labelontwerpsoftware te starten, en
u kunt snel tekst invoeren en labels
afdrukken, zonder software of drivers
te installeren (alleen voor Microsoft
Windows).

Brother Labeltape TZE smal
• Brother TZ Labeltape.
• De TZ tapes zijn gelamineerd, de
TZN niet.
• Zelfklevende tape die geschikt is voor
veeleisende toepassingen.
• De tapecassettes zijn verkrijgbaar in
veel verschillende breedtes en kleuren.
• Bandlengte 8m.
6mm transparante tape/
zwarte opdruk TZE-111
6mm witte tape/
zwarte opdruk TZE-211
6mm zwarte tape/
witte opdruk TZE-315
9mm transparante tape/
zwarte opdruk TZE-121
9mm witte tape/
zwarte opdruk TZE-221
9mm witte tape/
rode opdruk TZE-222
9mm witte tape/
blauwe opdruk TZE-223
9mm zwarte tape/
witte opdruk TZE-325
9mm rode tape/
zwarte opdruk TZE-421
9mm blauwe tape/
zwarte opdruk TZE-521

930959
930992
930196
930960

9 3 0 1 9 3 9mm gele tape/
zwarte opdruk TZE-621
9 3 0 4 3 6 9mm groene tape/
zwarte opdruk TZE-721
9 3 0 9 7 4 12mm transparante tape/
zwarte opdruk TZE-131
9 3 0 2 0 0 12mm mat transparante
tape/zwarte opdruk TZE-M31
9 3 0 9 8 3 12mm witte tape/
zwarte opdruk TZE-231
12mm witte tape/
zwarte opdruk niet
gelamineerd TZEN-231

• Deze originele gelamineerde TZe-751
labeltape is geschikt voor gebruik in
diverse Brother P-touch labelprinters.
• De tape is bijzonder veelzijdig dankzij
de goed leesbare zwarte tekst op
groene tape .
• Dus erg handig voor bij u thuis, op
kantoor en op andere werkplekken.
• Breedte 24mm, lengte 8m.
• Originele Brother tapecassette van
hoge kwaliteit.
• Gegarandeerd duurzame en goed
leesbare labels.
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Brother QL-700

930097

930970
9 3 0 9 8 4 24mm witte tape/
zwarte opdruk TZES-251
9 3 0 9 8 8 12mm witte tape/
rode opdruk TZE-232
9 3 0 9 6 1 12mm witte tape/
blauwe opdruk TZE-233
9 3 0 2 0 7 12mm zwarte tape/
witte opdruk TZE-335
9 3 0 9 7 1 12mm rode tape/
zwarte opdruk TZE-431
9 3 0 9 8 1 12mm rode tape/
witte opdruk TZE-435

4 0 0 6 4 4 12mm blauwe tape/
zwarte opdruk TZE-531
9 3 0 9 7 2 12mm blauwe tape/
witte opdruk TZE-535
9 3 0 9 7 3 12mm gele tape/
zwarte opdruk TZE-631
9 3 0 9 7 5 12mm groene tape/
zwarte opdruk TZE-731
9 3 0 9 9 0 12mm metalic tape/
zwarte opdruk TZE-M931
930978

930989
930979
930985
930993
930208

Brother labelprinter
QL-820NWB
• Print labels direct vanaf uw pc, Mac,
smartphone of tablet via USB, de
bekabelde netwerkaansluiting, Wi-Fi
of Bluetooth.
• Of gebruik de stand-alone functie
en kies en print een label dat eerder
geüpload is naar het geheugen via
het ingebouwde LCD scherm.
• Met de speciale DK labelrol kunt u
thermische labels in zwart en rood
afdrukken, zonder dat er inkt aan te
pas komt.

Brother Labeltape TZE breed

18mm transparante tape/
zwarte opdruk TZE-141
18mm witte tape/
zwarte opdruk TZE-241
18mm witte tape/
zwarte opdruk
niet gelamineerd TZEN-241
36mm witte tape/
rode opdruk TZE-561
18mm witte tape/
blauwe opdruk TZE-243
18mm zwarte tape
witte opdruk TZE-345

• Of installeer P-touch Editor, de
complete labelontwerpsoftware,
om meer complexe labels te maken
(voor Microsoft Windows en Mac).
• Invoegtoepassingen voor Word, Excel
en Outlook.
• Professionele labelprinter voor DK
labels en tapes van 12 tot 62 mm.
• Geschikt voor alle soorten labeltoepassingen.
• Afdrukresolutie 300dpi.
• Automatische tapesnijder.
• Ingebouwde adapter.
• USB-Interface.
• Voorgesneden labels of doorlopende
taperol.
• Barcode protocollen 20+.
• Afmetingen 128x221x153mm.

930991
931001
931021
930194
931020
930197

18mm rode tape/
930977
zwarte opdruk TZE-441
18mm blauwe tape/
930980
zwarte opdruk TZE-541
18mm gele tape/
930986
zwarte opdruk TZE-641
18mm groene tape/
930205
zwarte opdruk TZE-741
24mm transparante tape/
931025
zwarte opdruk TZE-151
24mm witte tape/
931022
zwarte opdruk TZE-251
24mm witte tape/rode opdruk 9 3 0 1 9 5
TZE-252
24mm witte tape/
931023
blauwe opdruk TZE-253
24mm zwarte tape/
930198
witte opdruk TZE-355
24mm rode tape/
930201
zwarte opdruk TZE-451
24mm blauwe tape/
930203
zwarte opdruk TZE-551
24mm gele tape/
931024
zwarte opdruk TZE-651
24mm groene tape/
930206
zwarte opdruk TZE-751
24mm zilver tape/
930119
zwarte opdruk TZE-M951

36mm transparante tape/
zwarte opdruk TZE-161
36mm witte tape/
zwarte opdruk TZE-261
36mm zwarte tape/
witte opdruk TZE-365
36mm rode tape/
zwarte opdruk TZE-461

9 3 0 9 6 2 36mm blauwe tape/
zwarte opdruk TZE-561
9 3 0 9 6 4 36mm gele tape/
zwarte opdruk TZE-661
930199
930202

930204
930969

Brother etiketten
voor labelprinters
• Etiketten op rol.
• Verschillende formaten voor vrijwel
alle toepassingen.

• U kunt tevens aangepaste labels tot
1 meter lang op het gewenste formaat
printen.
• Afdruksnelheid tot 110 labels/min 176 mm/sec.
• 2-Kleuren printen,
• Afdrukresolutie tot 300x600dpi.
• USB 2.0 Full speed, Bluetooth,
MFi(Made for iPhone/iPad) gecertiﬁceerd, Wi-Fi Direct en Netwerkklaar
(bekabeld en draadloos).
• Automatische tapesnijder.
• Maximale labelbreedte tot 62mm.
• AirPrint, iPrint&Label.
• Afmetingen 126x234x145mm.
Brother QL-820NWB

930402

400 etiketten 17x54mm
DK-11204
800 etiketten 29x62mm
DK-11209
400 etiketten 29x90mm
DK-11201
400 etiketten 38x90mm
DK-11208
300 etiketten 62x100mm
DK-11202
180 etiketten 103x164mm
DK-11247
30meter x.29mm
wit papier DK22210
15meter x 29mm wit ﬁlm
DK22211
30meter x 38mm wit papier
DK-22225
30meter x 62mm wit papier
DK-22205
15meter x 62mm wit ﬁlm
DK-22212
30meter x 103mm wit papier
DK-22246

817425
817421
817422
817423
817426
817413
930504
930505
817436
930506
930507
817414

Product niet gevonden? Bel ons voor informatie!
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Kantoormachines

De juiste machine voor uw behoefte. Met de aanschaf van een kantoormachine ga je niet
over één nacht ijs. Welke scanner past bij jou, welke printer is geschikt voor jouw gebruiksdoel en
met hoeveel personen maak je gebruik van een papiervernietiger? Je maakt een zorgvuldige afweging
tussen verschillende merken en mogelijkheden. Wij helpen je graag de juiste keuze te maken.

Hoofdstuk 6

Presenteren

Geef je documenten een
professionele uitstraling

Presenteer je inhoud
met overtuiging!
1
Whiteboardfolie
Zie pagina 393

2

Tafelflipover

3

Zie pagina 407

Presenteer met
plezier
Hard gewerkt aan het
afronden van een document of presentatie? Dan
is de volgende stap het
presenteren van je idee of
uiting. Zorg dat je daarvoor
alle ingrediënten in huis (of
op kantoor) hebt, want een
eerste indruk maak je maar
één keer. Zet de zenuwen
opzij en ga ervoor. Met
een juiste selectie van de
artikelen binnen Presenteren ben jij er helemaal klaar
voor. Zo maak je van elke
bijeenkomst, presentatie
of evenement een groot
succes.

MET EEN FLIPOVER VOEG JE

Zie pagina 379

4

Glas flipover
Zie pagina 403

Tip

5

IN EEN HANDOMDRAAI EEN INTERACTIEF
KARAKTER TOE AAN JE PRESENTATIE.
DAARMEE HOUD JE DE AANDACHT VAST

Whiteboard

Starterkit
Zie pagina 385

Overal brainstormen? Met whiteboardfolie tover je elke plek
om in een vergaderruimte.

Lcd-projectoren en toebehoren
>
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PROJECTOREN

Epson projector EB-W51
WXGA
• Beleef het unieke bioscoopgevoel.
• Van tv-series tot zakelijke
presentaties, u zult iedereen
versteld doen staan.
• Helder beeld, zelfs bij omgevingslicht.
• Even hoog lichtrendement van wit en
gekleurd licht van 4.000 lumen.
• Voordelige high-tech-apparatuur.
• Geniet van deze WXGA-projector.
• Duurzame oplossing.
• Staat garant voor 18 jaar
entertainment.
• Draagbaar en snel te installeren.
• Makkelijk meenemen met de draagtas
en eenvoudig uitlijnen met schuifregelaar voor keystone-correctie.

GARANTIE

3
JAAR

Epson projector EB-FH52
Epson EB-W51

1391753

• Epson EB-FH52 Full HD projector

>

Epson projector EH-TW740
• De Epson EH-TW740 toont al jouw
presentaties in grote vergader- of
collegezalen met gedimd licht.
• Dankzij de lichtopbrengst van 3300
lumen maakt de beamer heldere
projecties in grote ruimtes met gedimd
licht.
• Daarnaast bevat deze beamer twee
handige functies, die de plaatsing
ﬂexibel maken: de keystone correctie
en zoomfunctie.
• Zo pas je met de keystone correctie
de positie van de beeldhoeken horizontaal en verticaal aan, waardoor de beamer óók een rechte projectie maakt
als hij iets naar rechts, links, boven of
onder is geplaatst ten opzichte van
het projectievlak.

Epson EB-FH52

1402374

PROJECTOR PLAFONDBEVESTIGING

Newstar beamer
plafondbevestiging
C80+C200
• Daarnaast vergroot of verklein je
het beeld met de zoomfunctie.
• Hierdoor pas je gemakkelijk de
projectiegrootte aan, zonder de
beamer te verplaatsen.
• Dankzij de ingebouwde wiﬁ, heb je
geen kabels nodig om de EH-TW740
te verbinden met internet.
• Daarnaast maak je draadloos
verbinding met mobiele apparaten,
zoals smartphones en laptops, om
bijvoorbeeld presentaties of ﬁlms te
streamen.
Epson EH-W51

1391758

• Met deze beugel monteert u uw
projector probleemloos aan ieder
plafond.
• De beugel is universeel en past
hierdoor op bijna alle projectoren en
beamers.
• De beugel is te kantelen en te draaien.
• Doordat de paal instelbaar is, kunt u
hoogtes van 8 tot 15cm (voor model
C80) tot 98cm (voor model C200)
overbruggen.
• In de paal werkt u de kabels weg,
zodat het geheel er verzorgd uitziet.
• De paal heeft een dikte van 6cm.
zilvergrijs 8-15cm C80
wit 8-15cm
C80
• Geschikt voor alle beamers.
zilvergrijs 8-98cm C200
• Draagvermogen 15kg.

418452
418414
418453

SNEL VINDEN
GARANTIE

5

WAT JE ZOEKT

JAAR

Epson projector EB-L200F
• Epson EB-L200F Full HD projector
• Laserdisplay met een helderheid van
4500 lumen.
• beelden en heldere kleuren, zelfs in
goed verlichte ruimtes.
• Een schaalbaar beeldformaat van
40 tot 500 inch.
• Scherp Full HD-beeld voor uitstekende
• Duurzame Epson-lasertechnologie en
leesbaarheid.
een garantie van vijf jaar voor extra
• Eenvoudig content streamen.
gemoedsrust.
• Draadloos LAN, schermspiegeling,
• Ongelooﬂijke contrastverhouding van
2x HDMI voor eenvoudige integratie,
2.500.000:1 voor levensechte content
ingebouwde 16 W-luidsprekers.
en diepere zwarttinten.
• Betrouwbaarheid zonder verder
Epson EB-L200F
1402375
omkijken.
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Dankzij de logische hoofdstukindelingen en de handige
kleurentabs raak je het spoor
in onze catalogus nooit bijster.
Achterin vind je een uitgebreide
inhoudsopgave, waarin je
alfabetisch kan zoeken.

Product niet gevonden? Bel ons voor informatie!
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> LASERPOINTERS
2xAAA

Kensington Presenter
Ultimate
• Deze Kensington Ultimate Presenter
met virtuele aanwijzer is een innovatief presentatiehulpmiddel dat werkt
in verschillende omgevingen en op
verschillende schermen.
• De Ultimate Presenter is bedoeld ter
ondervanging van de tekortkomingen
van traditionele laseraanwijzers, zoals
heldere ledschermen of veiligheidsmaatregelen, en is geoptimaliseerd
voor gebruik in vergaderruimten met
televisieschermen, tijdens onlinevergaderingen met deelnemers op
afstand, en in grote auditoriums met
meerdere presentatieschermen.
• Met vergrotings-/spotlightfunctie.
• Geoptimaliseerd voor gebruik met
macOS, Windowsen toonaangevende
presentatiesoftware zoals PowerPoint,
Keynote, AdobePDF en GooglePresentaties.
• Ergonomisch goedgekeurd design
is comfortabel vormgegeven voor
minimale polsbeweging en maximaal
comfort met 4 intuïtieve knoppen.
• 2,4GHz-ontvanger met MicroSD-kaart
biedt een draadloos bereik van maximaal 20 meter, kan worden uitgebreid
naar 32GB aan geheugen en beschikt
over een Plug &amp; Play-gebruikerservaring.

2xAAA

2xAAA

Legamaster laserpointer LX2
Kensington Presenter SI600
• Werkelijk draadloos bereik kan
verschillen op basis van de gebruikersinstellingen en omgevingsomstandigheden.
• Werkt met twee standaard AAAbatterijen (meegeleverd).
• Wordt geleverd met opberghoesje.
zwart

K75233EU

920091

• De rode laseraanwijzer markeert uw
hoofdpunten perfect.
• De 2.4 GHz draadloze USB-ontvanger
voorkomt storingen en kan eenvoudig
in de presenter worden bewaard.
• Comfortabel en eenvoudig in het gebruik met intuïtieve laser en knoppen
voor volgende, vorige en leeg scherm.

• Draadloos bereik tot 20m.
• USB-Plug and Play.
• Controle over PowerPoint en Keynote
zonder vereiste stuurprogramma’s.
• Pc- en Mac®-compatibel.
• Batterijlampje waarschuwt wanneer
batterij bijna leeg is.
• Professionele matzwarte kleur.
• Werkt op 2xAAA batterij.
Presenter SI600
33374EU

436579

• Rode laserpunt, diameter ca. 4mm.
• Gecertiﬁceerd volgens standaard EN
60825-1.
• Bereik maximaal 100m.
• CE-gekeurd.
• Inclusief etui en batterijen.
• Metallic houder.
• Rode aan-uitknop.
• Solide uitvoering.
• Werkt op 2xAAA batterij.

Legamaster aanwijsstok/
telescoopbalpen

inclusief etui en batterijen
575500

920083

• Uitschuifbare balpen.
• Lengte: 13cm, kan worden
uitgeschoven tot 62,5 cm.
• Handzame pen, met handige
pocketclip.
telescoopbalpen 62,5cm

922229

USB

Kensington Powerpointer

2xAAA

Kensington Presenter Expert
•
•
•
•

Laserpointer met aan/uit-schakelaar.
Backlit button.
Batterij-indicator.
Draadloos bereik tot een afstand
van 50meter.
• Inclusief beschermhoesje.
• Twee standen - schakel rechtstreeks
tussen de presenterstand en de
cursorcontrole.
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• Uitneembare 2GB dongle voor het
opslaan van uw presentaties.
• USB-ontvanger past in de behuizing.
• Voor Keynote en PowerPoint.
• Keuze uit rode of groene laser.
• Groene laser pointer is 10 keer helderder dan standaard rode laser pointers.
Presenter Expert zonder me- 4 3 6 2 6 8
mory functie K72426EU
zwart
418787
rode laser
436269

• De PowerPoint Presenter met virtuele
laserpointer is perfect voor online
vergaderingen en presentaties.
• Zowel iedereen in de meetingroom als
de mensen die online aanwezig zijn,
kunnen de virtuele pointer zien.
• PowerPoint Integration voor Windows
en macOS, maken gebruik van presentatie functies die al in PowerPoint
zijn ingebouwd, zoals een digitale
laserpointer en pen.
• Virtuele laserpointer en pen zijn
tegelijkertijd op meerdere presentatieschermen te zien.
• Voor online vergaderingen, waarbij de
toehoorders niet in dezelfde kamer
zitten als degene die presenteert,
met behulp van webvergaderingshulpmiddelen zoals WebEx, GoToMeeting,
Skype en join.me.
• Intuïtieve knopindeling met een grotere holle ‘Forward’ knop en een kleinere
bolle ‘Back’ knop.
• Er is geen software nodig dankzij de
eenvoudige USB 3.0 / 2.0 plug-andplay.
• Met AES 128-codering past de
draadloze ontvanger op elke USB 3.0 /
2.0-poort en garandeert een bereik tot
15m.

ALLES IN
ÉÉN HAND

2xAAA

Logitech Presenter R400

• Oplaadbaar dankzij de meegeleverde
Micro USB-kabel.
• Een LED lampje geeft aan wanneer
de presenter weer opgeladen moet
worden.
Laserpointer Kensington
Powerpointer

436270

• Met de Presenter R400 kunt u uw
argument kracht bijzetten.
• U kunt daadkrachtig door uw presentatie navigeren dankzij de intuïtieve
knoppen voor diavoorstellingen.
• De knoppen zijn gemakkelijk op de tast
te vinden en de vorm ligt lekker in uw
• Een opbergbare plug-and-play
hand.
draadloze ontvanger waarmee u in
• De presenter biedt daarnaast een
een handomdraai aan de slag kunt.
rode laseraanwijzer die goed te zien is
• Werkt op 2xAAA batterij.
op de meeste achtergronden en een
inclusief etui en batterijen
009015
bereik van 15 meter.

Eén adres, één bestelling,
één levering en één factuur:
dat is wel zo overzichtelijk.
Of je nu kantoorartikelen,
computersupplies, papierwaren,
facilitaire producten of
kantoormeubilair nodig hebt.
Een vaste leverancier is
overzichtelijk, eﬀiciënt en
voordelig. One-stop-shopping,
wie wil dat nu niet.

Product niet gevonden? Bel ons voor informatie!
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MONITOR WANDSTEUNEN

Nobo projectiescherm 16:10
op statief

Newstar monitor
wandsteun W25

• Een hoogwaardig, ﬂexibel projectiescherm met statief van Nobo.
• Het helder witte, matte oppervlak en
de contrasterende zwarte rand zorgen
voor een scherp, gedetailleerd beeld
dat voor alle aanwezigen goed te
zien is.
• Het scherm is eenvoudig terug te
rollen in de behuizing om beschadiging
te voorkomen.
• Via de stang aan de bovenkant kantelt
u het scherm naar het publiek toe.
• Ideaal voor digitale of overhead150x100cm 1902395W
175x115cm 1902396W
projectoren.
200x131cm 1902397W
• Hoogte-breedteverhouding: 16:10.

• Met deze NewStar wandsteun, bevestigt u een lcd/led/PLASMA scherm vlak
aan de wand.
• Met deze vlakke wandsteun creëert u
een schitterend schilderij-eﬀect.
• De FPMA-W25 is geschikt voor schermen t/m 30-inch (76cm).
• Het draagvermogen van de steun is
30kg.
• Dit product is geschikt voor schermen
met een Vesa gatenpatroon van
75x75mm of 100x100mm.
• Heeft u een afwijkend (groter) gatenpatroon, dan kunt u dit oplossen met
zilvergrijs
een van de Vesa verloopplaten.

920870
920871
920872

>

418440

MONITOR MEUBELS

Nobo projectiescherm 16:10
voor wand of plafond

Newstar monitormeubel
M1700E

• Het helder witte, matte oppervlak en
de contrasterende zwarte rand zorgen
voor een scherp, gedetailleerd beeld.
• U kunt het scherm zowel aan de wand
als aan het plafond bevestigen en na
gebruik eenvoudig terugrollen in de
behuizing.
• Geschikt voor digitale en overheadprojectie.
• Brede kijkhoek (160°) voor uitstekende
leesbaarheid uit vrijwel elke kijkhoek.
• Hoogte-breedteverhouding: 16:10.

920867
920868
920869
920866

• Met dit NewStar meubel plaatst u een
LCD/LED/PLASMA scherm op de vloer.
• Door gebruik te maken van een
vloerstandaard proﬁteert u optimaal
van de mogelijkheden van uw scherm.
• De steun is eenvoudig in hoogte te
verstellen tussen 155 en 170cm.
• Tevens kunt u het scherm kantelen en
zwenken, hierdoor creëert u de ideale
kijkhoek.
• Kabels zijn netjes weg te werken in de
zwart
kolom.

920863
920864
920004

• Kabels zijn netjes weg te werken in
de kolom.
• Geschikt voor schermen t/m 85-inch
(215cm).
Newstar monitormeubel
•
Het draagvermogen van deze
M2000E
standaard is 125kg.
• De steun is geschikt voor schermen
• Met dit meubel plaatst u een lCD/LED/
met een Vesa gatenpatroon van
PLASMA scherm op de vloer.
200x200 mm t/m 870x620mm.
• Door gebruik te maken van een
• Deze standaard is voorzien van
vloerstandaard proﬁteert u optimaal
geremde wielen en hierdoor gemakkevan de mogelijkheden van uw scherm.
lijk te verplaatsen.
• De steun is eenvoudig in hoogte te
• Dit meubel is voorzien van een houder
verstellen tussen 115 en 185cm.
waarop u eenvoudig een dvd-speler
• Tevens kunt u het scherm kantelen
kunt plaatsen.
en zwenken.
418184
• Hierdoor creëert u de ideale kijkhoek. zwart

175x109cm 1902392W
200x135cm 1902393W
240x160cm 1902394W
150x104cm 1902391W

• Geschikt voor schermen t/m 55”
(140 cm).
• Het draagvermogen van deze standaard is 35kg.
• De steun is geschikt voor schermen
met een VESA gatenpatroon van
200x200 mm t/m 600x450 mm.
• Deze standaard is voorzien van geremde wielen en hierdoor gemakkelijk
te verplaatsen.
• Dit meubel is voorzien van een houder
waarop u eenvoudig een DVD-speler
kunt plaatsen en een video camera
steun.
418463

Nobo projectiescherm
elektrisch
• Betaalbare elektrische schermen die
eenvoudig in gebruik en gemakkelijk te
installeren zijn.
• Perfect voor het creëren van een
professionele presentatie.
• Uitstekend geschikt voor gebruik in
vergaderruimtes, bestuurskamers en
congreszalen.
• Gebruik de afstandsbediening om het
scherm te laten zakken en u kunt
beginnen!
• Betaalbaar ontwerp en eenvoudig
te installeren - gewoon insteken en
gebruiken.
• Geen professionele bedrading vereist.
• Het matglanzende, witte schermoppervlak zorgt voor een zeer scherp beeld diagonaal 200cm 1901971
dat door iedereen in het publiek goed diagonaal 240cm 1901972
diagonaal 300cm 1901973
kan worden gezien.
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Legamaster glasbord kleur
• Perfect en soepel beschrijfbaar;
gebruik de krijtmarkers van
Legamaster voor een 100% helder
schrijfresultaat.
• Heel goed tot uitstekend droog
uitwisbaar bij gebruik van reguliere
Legamaster boardmarkers.
• Magnetisch glazen oppervlakte
(veiligheidsglas 4 mm).

• Garantie 25 jaar op het afwisbare
oppervlak bij gebruik van Legamaster
(krijtmarkers: nat uitwisbaar).
• Wordt geleverd met 2 glassboard
magneten (diameter 12 mm), een
Legamaster krijtmarkers, installatieset.
40x60cm
60x80cm
90x120cm
40x60cm
60x80cm
90x120cm

104535
104543
104554
104635
104643
104654

920625
920626
920627
920628
920629
920630

Legamaster glasbord
starterkit
• Starterkit voor glasborden,
alles-in-een-pakket.
• 4 supersterke, chroomkleurige
glasbord magneten.

• 5 Legamaster krijtmarkers voor
100% duidelijke schrijfresultaten.
• 1 Microvezeldoekje, ideaal voor nat
wissen van krijt op glas.
• 1 reinigingsspray, voor grondige
reiniging van glasborden.
Starterkit Legamaster
glasbord

034033

GARANTIE

25
JAAR

Nobo glasboard
Impression Pro

Gekleurde glasborden, het stijlvolle alternatief
Op zoek naar een presentatieoplossing met
een elegante en moderne uitstraling?
Dan zijn de glasborden van Legamaster de
ideale keuze. Net als whiteboards zijn ze
beschrijfbaar en magnetisch.
Meer informatie: www.legamaster.com/nl

Door de kleur, vorm en de hoogkwalitatieve
uitstraling zijn de glaborden perfect in te
passen in elk interieur. Sterker nog, ze
kunnen het interieur verrijken.
Legamaster,
brand of the edding group

• De glasborden van Nobo zijn stijlvol,
eigentijds, en frameloos ontwerp dat
de schrijfruimte maximaliseert.
• De borden hebben een Briljant wit
glazen oppervlak van gehard,
magnetisch, veiligheidsglas met een
uitstekende uitwisbaarheid voor
frequent gebruik.
• Innovatief ontwerp met een ruime
pennenhouder die onder het bord
hangt zonder het schrijfoppervlak te
blokkeren.
• Het gepatenteerde InvisaMount™-systeem maakt de installatie gemakkelijk.
• Inclusief Nobo marker en een set met
extra sterke Nobo glasbord magneten.
• Deze glasborden zijn verkrijgbaar in
verschillende formaten.

67,7x38,1cm wit
99,3x55,9cm wit
126x71,1cm
126x71,1cm wit
188x105,3cm
188,3x105,3cm wit

1905175
1905176
1905192
1905177
1905193
1905178

919804
919805
919834
919806
919835
919807

Product niet gevonden? Bel ons voor informatie!
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Nobo Diamond tafelbord
glas magnetisch
• Briljant wit glazen oppervlak van gehard, magnetisch, veiligheidsglas met
een uitstekende uitwisbaarheid voor
frequent gebruik.

Presenteren

• Notities schrijven of met magneten
bevestigen op het glazen oppervlak.
• Ook te gebruiken als scheidingswand.
• Frameloos ontwerp met pennengoot.
• Voorzien van Nobo marker en set extra
sterke glasbordmagneten.
45x30x60cm 1905265

• Past tussen toetsenbord en beeldscherm, perfect voor het maken van
dagelijkse notities.
• Stijlvol, frameloos ontwerp met
verborgen opberglade.
• Inclusief minimarker voorzien van
wisser.

• Notitieplateau met briljant wit glazen
oppervlak van gehard, magnetisch,
veiligheidsglas met een uitstekende
uitwisbaarheid voor frequent gebruik.
• Schrijf of plak notities rechtstreeks op
46x6x15cm 1905174
het glas.

919802

Nobo Diamond glas
tafelflipover
• Tafelﬂipover van gehard veiligheidsglas met maximale functionaliteit.
• Ultra uitwisbaar en het best bestand
tegen inktvlekken, schrijfsporen,
krassen en deuken.
• Schrijf of plak notities rechtstreeks
op het oppervlak van glas.
• Stijlvol, frameloos ontwerp, met
handige klem voor documenten .
• Geleverd met een minimarker met een
handige wisser op de dop.
21,6x29,7 cm 1905173
• Formaat 216x297mm.

Laat je door ons adviseren en overtuig jouw publiek. Het uitgebreide assortiment
presentatiemiddelen van je kantoorvakhandel helpt je om jezelf van je beste kant te
laten zien. Of het nu gaat om een presentatie voor een groot publiek of een verzorgde
tafelpresentatie van je nieuwe plannen. Wij vertellen je graag waar je op moet letten bij
aanschaf van een beamer, smartboard of laserpointer. Presenteren kun je leren!

919803

Nobo Diamond glas
personal schrijfbord

Nobo glasbord wisser
• De Nobo Diamond glasbordwisser
werkt op glasborden, ﬂipovers en
whiteboards.

Nobo glasbord viltstiften

920847

• De wisser heeft een dubbelzijdig wisvlak dat u eenvoudig kunt omdraaien
om moeilijk te verwijderen inkt en vuil
van glasborden te verwijderen.
• Ergonomisch ontworpen, comfortabele
grip.
Wisser 1904100

920845

• Premium droog uitwisbare glasbord
marker, geoptimaliseerd voor gebruik
op glasborden.
• Levert duidelijke kleuren met
superieure inktafgave.
• Markers die in elke omgeving gebruikt

kunnen worden, geven weinig geur af.
• Punt zorgt voor dikke, brede lijnen
voor duidelijke, makkelijk leesbare
berichten.
• Inktvenster toont hoeveel inkt er nog
in zit.
• 4 stuks.
wit blister à 4 stuks 1905323 631046
assorti blister à 4 stuks
631047
1905324

Nobo glasbord magneten
• Bevestig uw memo’s en berichten
netjes en stevig.
• De glasmagneten zijn extra sterk,
zodat u maar liefst 6 vel papier tegelijk
kunt vasthechten op een magnetisch
oppervlak, zoals whiteboards, archiefkasten en notitieborden.

•
•
•
•

Geschikt voor glazen whiteboards.
Extra sterke magneten.
10 magneten per verpakking.
Doorsnee: 32 mm.

32 mm extra sterk
transparant 1903854

Product niet gevonden? Bel ons voor informatie!
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Legamaster whiteboard
Premium plus
• Geëmailleerd krasbestendig schrijfoppervlak met 25 jaar garantie.
• Elegante, slanke lijst van naturel
aluminium met roomkleurige kunststof
hoekjes.
• Beschrijfbaar, drooguitwisbaar,
magneethoudend, wit.
• Inclusief bevestigingsmateriaal,
aﬂeggoot van 30cm en een zwarte
whiteboardstift.
• In meerdere afmetingen leverbaar.

30x45cm
45x60cm
60x90cm
90x120cm
100x150cm
120x150cm

101033
101035
101043
101054
101063
101073

920250
920251
920252
920253
920249
920217

Kies het juiste whiteboard
Legamaster helpt u het whiteboard te vinden dat het beste bij uw wensen past. Hieronder vindt u de zes belangrijkste
eigenschappen die van groot belang zijn bij de aanschaf van een whiteboard. Op basis hiervan kunt u gemakkelijk
bepalen welk whiteboard het meest geschikt is.

GARANTIE

25
JAAR

Legamaster whiteboard
Professional
PLUS

PLUS

PLUS

ECONOMY
whiteboard

ECONOMY
whiteboard

UNIVERSAL
whiteboard

UNIVERSAL
whiteboard

PREMIUM
whiteboard

PROFESSIONAL
whiteboard

regelmatig

regelmatig

langdurig
regelmatig

langdurig
regelmatig

langdurig
intensief

langdurig
intensief

Krasbestendigheid

+++

+++

++++

++++

+++++

+++++

Eenvoudig te reinigen

+++

+++

++++

++++

+++++

+++++

Gebruik

•
•
•
•

Dé klassieker van topkwaliteit.
Geëmailleerd krasbestendig staal.
Geschikt voor intensief gebruik.
25 jaar garantie op het schrijfoppervlak.

• Beschrijfbaar, drooguitwisbaar en
magneethoudend.
• Kleur wit.
• Aluminium omlijsting met lichtgrijze
kunststof hoeken.
• Horizontaal en verticaal plaatsbaar.
• Inclusief bevestigingsmateriaal,
aﬂeggoot en zwarte whiteboardstift.
45x60cm
60x90cm
90x120cm

100035
100043
100054

920215
920214
920213

GARANTIE

5
JAAR

Legamaster whiteboard
Economy

• Beschrijfbaar, drooguitwisbaar,
magneethoudend, wit.
• Inclusief bevestigingsmateriaal en
aﬂeggoot van 30cm.
• In meerdere afmetingen leverbaar.

• Gelakt stalen bordoppervlak.
• Slanke lijst van naturel aluminium
met lichtgrijze kunststof hoekjes.

45x60cm
60x90cm
90x120cm

102835
102843
102854

920203
920201
920200

Garantie

Magneethoudend
GARANTIE

10
Lichtgewicht

+++++

+++++

+++

++

+

Legamaster whiteboard
Universal

Eco-friendly

Meer informatie: www.legamaster.com/nl

++++

JAAR

Legamaster,
brand of the edding group

• Bordoppervlak van gelakt staal
met speciale coating.
• Beschrijfbaar en drooguitwisbaar.
• Magnetisch.

• Aluminium omlijsting met kunststof
donkergrijze hoeken.
• Horizontaal en verticaal op te hangen.
• Eenvoudige wandmontage met
verborgen bevestigingssysteem.
• Inclusief bevestigingsmateriaal en
aﬂeggoot van 30cm.
• 10 jaar garantie.
45x60cm
60x90cm
90x120cm

102235
102243
102254

919966
919967
919968

Legamaster bordstandaard
• Snel en eenvoudig instelbaar op
drie hoogtes.
• Stalen frame met lichtgrijze toplaag.
• 2 zwenkwielen zijn geremd.
• Geschikt voor alle Legamaster borden.
• Levering zonder bord, het bord dient
apart besteld te worden.
• Bord zonder aﬂeggoot te plaatsen
op statief.

breedte 70cm voor borden
van 90-120cm breed
breedte 120cm voor borden
van 150-180cm breed

Product niet gevonden? Bel ons voor informatie!

919876
919877
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GARANTIE

25
JAAR

Nobo whiteboard Impression
Pro emaille
• Magnetisch emaille whiteboarden
in 12 verschillende (widescreen)
formaten.
• Oppervlak levert een superieur niveau
van uitwisbaarheid voor regelmatig
gebruik.
• Modern smal en stijlvol frame levert
een meer toegankelijk en optimaal
schrijfoppervlak op het whiteboard.

• InvisaMount™ systeem maakt
installatie eenvoudig en bevestiging
wordt mooi weggewerkt achter het
whiteboard.
• Een stijlvolle pennengoot voor het
opbergen van whiteboard markers
en wissers.
• Geleverd met een Nobo whiteboard
marker.
• 25 jaar garantie op het oppervlak.
60x90cm
120x180cm
120x240cm
90x180cm
100x150cm
45x60cm
90x120cm

1915395
1915399
1915400
1915398
1915397
1915394
1915396

1400934
1400941
1400952
1400956
1400960
1400961
1400962

Premium Plus

Impression Pro
6 mm

Smal frame

InvisaMount™

Pennengoot

Modern frame

Wandmontage

Pennenhouder

• InvisaMount™ systeem maakt
installatie eenvoudig en bevestiging
wordt mooi weggewerkt achter het
whiteboard.
Nobo whiteboard Impression • Een stijlvolle pennengoot voor het
Pro staal
opbergen van whiteboard markers
en wissers.
• Magnetisch stalen whiteboarden in
• Geleverd met een Nobo whiteboard
7 verschillende (widescreen) formaten. marker.
• Oppervlak levert een verhoogde
• 15 jaar garantie op het oppervlak.
uitwisbaarheid voor regelmatig
50x89cm
1915254
1400933
gebruik.
40x71cm
1915253
1400944
• Modern smal en stijlvol frame levert
1915401
1400945
45x60cm
90x120cm 1915403
1400953
een meer toegankelijk en optimaal
60x90cm
1915402
1400958
schrijfoppervlak op het whiteboard.
GARANTIE

15

JAAR

Impression Pro Whiteboards

Premium Plus Whiteboards

25 jaar

25 jaar

Garantie

InvisaMount™

Garantie

incl.

incl.

Quantore whiteboard
Een serie whiteboards met een modern, smal en
onopvallend frame dat de schrijfruimte maximaliseert.

Een serie whiteboards voorzien van een modern, smal en
onopvallend frame dat de schrijfruimte maximaliseert.

Het InvisaMount™ systeem maakt installatie eenvoudig met
bevestigingsmaterialen die onzichtbaar zijn weggewerkt
achter het bord. De ruime pennengoot hangt onder het
bord en blokkeert het whiteboardoppervlak niet.

Een traditioneel hoekmontagesysteem met een stijlvolle
pennengoot die onder het whiteboard hangt.

• Beschrijfbaar en droog uitwisbaar.
• Magnetisch.
• Aluminium omlijsting met kunststof
grijze hoeken.
• Hoekwandmontage met eindkappen.
• Horizontaal en verticaal op te hangen.
• Inclusief bevestigingsmateriaal en
aﬂeggoot van 30cm.
60x90cm
30x45cm
45x60cm
90x120cm
120x90cm
45x30cm
60x45cm
90x60cm

magnetisch gelakt
magnetisch gelakt
magnetisch gelakt
magnetisch gelakt
emaille
emaille
emaille
emaille

920519
920517
920518
920520
1386445
1386448
1386451
1386452

www.noboeurope.com
Product niet gevonden? Bel ons voor informatie!
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1.5-3

edding Ecoline
whiteboardmarkers 28

Quantore whiteboardstiften

•
•
•
•

•
•
•
•

zwart
rood
blauw
groen
assorti

Whiteboardstift op alcoholbasis.
Droog uitwisbaar.
Heldere kleuren.
Dop in schrijfkleur.

Groot inktreservoir.
Lange levensduur.
Duurzame ronde punt.
Schrijfbreedte 1-1.5mm.
doos a 10 stuks
doos a 10 stuks
doos a 10 stuks
doos a 10 stuks
set à 4 stuks

630531
630532
630533
630534
630539

Bic Velleda whiteboardstiften
1701 Ecolutions

• Lange levensduur.
• Duurzame geblokkeerde ronde punt.
• Kunstof houder bestaat voor 51% uit
gerecycled materiaal.
• Schrijfbreedte 1,5mm.

•
•
•
•

zwart
rood
blauw
groen
assorti

Whiteboardstift op alcoholbasis.
Droog uitwisbaar.
Dop in schrijfkleur.
Groot inktreservoir.

doos à 12 stuks
doos à 12 stuks
doos à 12 stuks
doos à 12 stuks
set à 4 stuks

919901
919902
919903
919904
919909

• edding whiteboard marker met
ronde punt.
• Reukarme inkt op alcoholbasis,
zonder toevoeging van butylacetaat.
• Droog uitwisbaar van bijna alle
gesloten oppervlakken (zoals emaille,
glas en melamine).
• Speciaal voor het schrijven op
whiteboards.
• Cap-oﬀ-tijd: tot enkele dagen zonder
dop nog te gebruiken.

• Navulbaar met edding navulinkt BTK25
en BT30.
• Minstens 90% van het gebruikte
kunststof bestaat uit gerecycled
materiaal en 83% daarvan is gemaakt
van post consumer materiaal.
• Schrijfdikte 1,5-3mm.
zwart
rood
assorti
blauw
groen
assorti

doos à 10 stuks
blister à 7 stuks

630451
630452

doos à 10 stuks
etui à 4 stuks` wit
set à 4 stuks

630453
630454
630379

1.5-3

edding whiteboardmarkers
250
• edding whiteboard marker met
ronde punt.
• Geschikt voor vrijwel alle oppervlakken, wrijf-en watervast.
• Hoogwaardige aluminium houder,
cap met rolstop.

• Sneldrogende, geurneutrale en
droogafwisbare inkt.
• Capoﬀ- tijd: tot enkele dagen zonder
dop nog te gebruiken.
• Economisch: navulbaar.
• Recyclebaar, zonder giftige oplosmiddelen.
• Schrijfbreedte 1,5-3mm.
zwart doos à 10 stuks
rood
doos à 10 stuks
blauw doos à 10 stuks
groen doos à 10 stuks
etui à 4 stuks assorti

630471
630472
630473
630474
630479

1.5-3

edding whiteboardmarkers
361
1.5

Bic Velleda whiteboardstiften
1721
•
•
•
•
•
•
•
•

Whiteboardstift op alcoholbasis.
Droog afwisbaar.
Heldere kleuren.
Dop in schrijfkleur.
Neutrale geur.
Duurzame geblokkeerde ﬁjne punt.
Penmodel.
Schrijfbreedte 1,5mm.

Bic Velleda whiteboardstiften
1741
zwart
doos à 24 stuks
rood
doos à 24 stuks
blauw
doos à 24 stuks
groen
doos à 24 stuks
set à 4 stuks assorti

920239
919922
919923
919924
919929

• Pocketformaat.
• Whiteboardstift op keton basis.
• Droog uitwisbaar, zelfs na enkele
dagen.

•
•
•
•
•

Heldere kleuren.
Dop in schrijfkleur.
Lange levensduur.
Duurzame geblokkeerde ﬁjne punt.
Schrijfbreedte 1,4mm.

zwart
rood
blauw
groen
assorti
assorti

doos à 12 stuks
doos à 12 stuks
doos à 12 stuks
doos à 12 stuks
set à 4 stuks
set à 8 stuks

920261
920262
920263
920264
920274
920278

edding whiteboardmarkers
360
• edding whiteboard marker met ronde
punt.
• Geschikt voor vrijwel alle oppervlakken, wrijf- en watervast.
• Cap-oﬀ techniek: droogt lange tijd
zonder de dop niet uit.
• Kunststof houder, cap met pocketclip.
• Sneldrogende, geurneutrale en droogafwisbare inkt.

• Economisch: navulbaar.
• Recyclebaar, zonder giftige oplosmiddelen.
• Schrijfbreedte 1,5-3mm.&#x200b;&#x200b;
zwart
rood
blauw
groen
assorti
assorti
assorti

doos à 10 stuks
doos à 10 stuks
doos à 10 stuks
doos à 10 stuks
blister à 4 stuks
etui à 4 stuks
set à 8 kleuren

631021
631022
631023
631024
630249
631029
1388260

Bic Velleda whiteboardstiften
1781
• Whiteboardstift op keton basis.
• Droog afwisbaar, zelfs na enkele
dagen.
• Heldere kleuren.
• Dop in schrijfkleur.

382

Groot inktreservoir.
Lange levensduur.
Metalen houder.
Duurzame geblokkeerde schuine punt.
Schrijfbreedte 3,2-5,5mm.

zwart
rood
blauw
groen
assorti

doos à 12 stuks
doos à 12 stuks
doos à 12 stuks
doos à 12 stuks
etui à 4 stuks

920241
920242
920243
920244
920259

Bic Velleda whitebordstiften
Liquid
•
•
•
•
•

Bic Velleda Liquid Ink Pocket Marker.
Ultra uitwisbaar, ook na enkele dagen.
Zeer duurzame ronde punt.
Inkt op basis van alcohol.
Vloeibare inkttechnologie,

•
•
•
•
•

Legamaster
whiteboardstiften TZ100

Droogt niet uit.
Weinig geur.
Kunststof houder.
Medium punt.
Schrijfbreedte 2,2mm.

zwart
rood
blauw
groen
assorti

doos à 12 stuks
doos à 12 stuks
doos à 12 stuks
doos à 12 stuks
set à 4 stuks

630591
630592
630593
630594
630595

• Viltstift voor whiteboard en ﬂipover
met reukarme inkt op alcoholbasis.
• Kunststof houder.
• Navulbaar.
• Lengte 13,8cm, Ø14mm.
• Ronde punt.
• Schrijfbreedte ca. 1,5-3mm.

• De inkt van de whiteboard marker
is lichtbestendig en sneldrogend.
• Verkrijgbaar in de kleuren zwart, rood,
blauw, groen, geel, oranje, bruin en
paars.
• Navulbaar in de kleuren zwart, rood,
blauw en groen.
• Vervangende punten zijn verkrijgbaar.
• Horizontaal bewaren.
• Zonder toevoeging van butylacetaat.
zwart

1000025

zwart
rood
blauw
groen
assorti

920321
920322
920323
920324
920330

Legamaster
whiteboardstiften TZ140

1.5-3

•
•
•
•
•

• Whiteboard marker voor ﬁjn schrijven
en markeren op whiteboards.
• Dop kan op de achterkant van de
barrel worden vastgezet, zodat hij niet
kwijtraakt.
• Praktische clip voorkomt wegrollen
en hiermee kan de stift eenvoudig
aan kleding en voorwerpen worden
bevestigd.
• Het geschrevene is droog uitwisbaar
op bijna alle gesloten oppervlakken
zoals email en melamine.

zwart
rood
blauw
groen
zwart
rood
blauw
groen
assorti
assorti

doos à 10 stuks
doos à 10 stuks
doos à 10 stuks
doos à 10 stuks
blister à 2 stuks
blister à 2 stuks
blister à 2 stuks
blister à 2 stuks
blister à 4 stuks
etui à 4 stuks

920311
920312
920313
920314
920371
920372
920373
920374
920375
920319

• Speciaal geschikt voor het schrijven
op een whiteboard.
• Met reukarme inkt op alcoholbasis.
• Navulbaar met navulinkt voor
viltstiften.
• Voor ﬁjngeschreven tekst, ideaal voor
planborden e.d.
• Lengte: 14,5cm, Ø12mm.
• Ronde punt.
• Schrijfbreedte 1mm.

blister à 4 stuks

Product niet gevonden? Bel ons voor informatie!
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Nobo whiteboardstiften
Liquid ink drymarker

Nobo whiteboardstiften Glide
• Nobo Glide whiteboardmarkers.
• Ligt goed in de hand.
• Markers voor whiteboarden en
ﬂipovers.

• Met ronde punt.
• Schrijbreedte 3mm en 1mm.
zwart set à 10 stuks 1915264 1401552
zwart set à 10 stuks 1915268 1401555
zwart set à 4 stuks 1915388 1401567

• Uitstekend droog uitwisbaar en zeer
heldere kleuren.
• Met venster om het inktniveau te
kunnen nagaan.
• Ronde punt.
• Schrijfbreedte 3mm.

• Nobo Liquid Ink Markers.
• De 3-in-1 markers voor whiteboarden,
ﬂipovers en OHP transparanten.
zwart set à 10 stuks 1915382 1401553
• Vloeibaar inktsysteem voor gelijkmatig zwart set à 10 stuks 1915377 1401557
zwart set à 4 stuks 1915387 1401560
vloeiende inkt van begin tot eind.

Legamaster Basic kit
voor whiteboard
• Voor gebruik en onderhoud van
uw whiteboard.
• Vier viltstiften TZ100 met droog
uitwisbare inkt.
• Reiniger voor whiteboards.
• Bordwisser en vier magneten Ø30mm. basic kit

Legamaster Starter kit
voor whiteboard
125100

920184

• Alles-in-één basisset voor
whiteboards.

• Vier viltstiften TZ100 met droog
uitwisbare inkt.
• Magnetische stiftenhouder.
• Magnetische bordwisser.
• Tien doekjes voor bordwisser.
• Bordreiniger van 125ml.
• Tien magneten Ø30mm, vijf rood en
vijf wit.
starter kit

125000

920288

ISO
14001
NORM

PILOT Begreen
whiteboardmarker 5080
• Begreen whiteboard marker.
• Sneldrogende, geurneutrale en droog
afwisbare inkt.
• Deze Begreen schrijfwaren bestaan
voor minimaal 91% uit gerecycled
materiaal m.u.v. inkt en vulling.
• Gecertiﬁceerd en geproduceerd volgens ISO 14001.
• Intensieve kleuren.
• Met zichtbaar inktvenster.
• Navulbaar.
• Met ronde punt.
• Schrijfbreedte van 2,3mm.

Pentel whiteboardstiften
MWL5M
zwart blister à 4 kleuren
rood
blister à 4 stuks wit
blauw blister à 7 stuks wit
groen doos à 10 stuks
oranje doos à 10 stuks
assorti etui à 5 stuks
magn.houder met 5 stiften
en borstel
vulling zwart doos à 12 stuks
vulling rood doos à 12 stuks
vulling blauw doos à 12 stuks
vulling groen doos à 12 stuks
vulling oranje doos à 12 stuks

919931
919932
919933
919934
919936
919885
920232
630271
630272
630273
630274
630276

• Whiteboardmarker met vloeibare inkt
en spits toelopende schrijfpunt.
• Een uniek pompsysteem voorkomt dat
marker kan uitdrogen ook al laat u de
marker zonder dop liggen.
• Vloeibare inkt, dus diepe kleuren en
goed leesbare tekst.
• Kleuren blijven tot de laatste druppel
constant, gaat 2 á 3 maal langer mee.
• Sterke schrijfpunt.
• Lange levensduur dus economisch in
gebruik.

• Droog uitwisbaar.
• Milieuvriendelijk.
• Dit product bestaat voor 50% uit
gerecycled materiaal, uitgezonderd de
inkt.
• Schrijfbreedte 3mm.
zwart
doos à 12 stuks
rood
doos à 12 stuks
blauw
doos à 12 stuks
groen
doos à 12 stuks
set à 4 stuks assorti

920331
920332
920333
920334
920339

Legamaster Professional
kit voor whiteboard
• Alles-in-één basisset voor whiteboards.

• Tien viltstiften TZ1 met drooguitwisbare inkt.
• Bordwisser.
• Tien doekjes voor bordwisser.
• Bordreiniger van 150ml.
• Tien magneten Ø30mm in 5 kleuren.
• Vijf krachtmagneten blauw, Ø35mm .
professional kit
125500

920305

Legamaster bordhulpje
voor whiteboard

•
•
•
•
•

Wisser en stiftenbakje in één.
Magneethoudend.
Kleur antraciet.
Exclusief stiften.
Geschikt voor alle stiften.

bordhulpje

122500

920291

2.0

Staedtler Lumocolor
whiteboardstiften 351

Staedtler Lumocolor
whiteboardstiften 301
•
•
•
•

Whiteboard marker in penformaat.
Ideaal voor kleinere whiteboards.
Snel drogend, nagenoeg geurloos.
4-kleuren assorti.

384

assorti

etui à 4 stuks

920400

• Lumocolor whiteboard marker 351
met ronde punt.
• Kan droog worden afgeveegd van
whiteboards en zachte oppervlakken
zoals glas en porselein zonder sporen
na te laten.
• Snel drogend, nagenoeg geurloos.
• Geblokkeerde punt.
• Lijnbreedte ca. 2 mm.
• DRY SAFE - kan dagenlang open liggen
zonder uitdrogen (test ISO 554).
• Zonder xyleen en tolueen.
• Navulbaar.
• Opstelbare box met 4 nieuwe
geassorteerde kleuren.

zwart
rood
blauw
groen
assorti
assorti
assorti

doos à 10 stuks
doos à 10 stuks
doos à 10 stuks
doos à 10 stuks
etui à 4 stuks
etui à 6 stuks
set à 4 kleuren

920381
920382
920383
920384
920399
920398
1400407

Legamaster magnetische
wisser met doekjes
• Kleine magnetische bordwisser met
verwisselbare tissues.

• Voor het snel en droog reinigen van
borden.
• Te gebruiken op alle magneethoudende borden.
bordwisser 120100
bordwisser in
blisterverpakking 120100-1
navuldoekjes à 100 stuks
120200

920298
920300
920293

Legamaster magnetische
wisser met strips

• Geschikt voor drooguitwisbare inkt.
• Zowel als complete bordenwisser als
zelfklevende reservestrips verkrijgbaar.
• Wisserstrips met klittenband voor
snelle wisseling.

• Solide en magnetische whiteboardwisserstrips.
• Comfortabeler uitwissen van
whiteboards.

bordwisser magnetisch
120300
10 navullingstrips
120400

Product niet gevonden? Bel ons voor informatie!

920202
920297
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Legamaster
reinigingsdoekjes voor
whiteboard

Legamaster reinigingsspray
voor whiteboard
• Snel en eﬀiciënt reinigende whiteboardspray.
• Verstuiver voor gelijkmatige verdeling
van de vloeistof.
• Voor een intensieve en ontvettende
reiniging van whiteboards.
• Droogt snel.

125ml
250ml

121200
121300

920296
920294

• Voor een regelmatige reiniging van
whiteboards.
• Droogt snel.
• Vochtige doekjes met oppervlak-actief
reinigingsdoekjes
reinigingsmiddel in alcoholoplossing.
121400 doos à 100 stuk
• Houder met 100 doekjes.

•
•
•

•

Legamaster MagicWipe
reinigingsdoek
• Speciaal voor borden met geëmailleerd
bordoppervlak.
• Voor intensief reinigen van whiteboards.
• Verwijdert zelfs inktresten van
permanent markers.
• Gebruiksklaar (alleen bevochtigen met
droogdoekje.
water of Legamaster bordreiniger).
MagicWipe 121500
• Inhoud: 2 magicWipes en
doos à 3 stuks
1

20mm 300gr assorti
32mm 800gr wit
32mm 800gr rood
Ronde kwaliteitsmagneet.
32mm 800gr blauw
32mm 800gr groen
Stabiel huis van onbreekbaar kunst32mm 800gr zwart
stof.
32mm 800gr assorti
Onderkant magneten gelakt om kras20mm 300gr wit
sen op magneethoudende vlakken te 20mm 300gr rood
voorkomen.
20mm 300gr blauw
Met sterke oppervlakhechting.• Verpakt 20mm 300gr groen
20mm 300gr zwart
in doosjes van 10 stuks.

Quantore magneten
920299

920290

• Magnetische 4-stiftenhouder.
• Direct de juiste stiften binnen
handbereik.
• Exclusief viltstiften.

magnetisch 122000

• Ronde kwaliteitsmagneet.
• Met sterke hechting.

921940
921941
921942
921943
921944
921950
921951
921952
921953
921954
921960
921961
921962
921963
921964

920310

Legamaster krachtmagneten

•
•
•
•
•

Officemate magnetische
whiteboard organizer

pennenbak

Legamaster magneten in
blisterverpakking

blister à 8 stuks
blister à 8 stuks
blister à 8 stuks
blister à 8 stuks
blister à 8 stuks
blister à 4 stuks
blister à 4 stuks
blister à 4 stuks
blister à 4 stuks
blister à 4 stuks
blister à 4 stuks
blister à 4 stuks
blister à 4 stuks
blister à 4 stuks
blister à 4 stuks

Legamaster viltstifthouder
voor whiteboard

Officemate magnetische
whiteboard pennenbak
Houdt pennen en potloden bijeen.
Grote capaciteit.
Heavy-duty magnetische rug.
Handig bij gebruik op een whiteboard.
Voor bevestiging op alle metalen
ondergronden.
• Afmeting BxDxH 10,3x5,2x11,9cm.

921471
921472
921473
921474
921475
921476
921477
921466
921467
921468
921469
921470

wit
zwart
rood
blauw
groen
wit
zwart
rood
blauw
groen
wit
zwart
rood
blauw
groen

1000279

• Voor het opbergen van paperclips,
elastiekjes, magneten, pennen en
andere benodigdheden.

•
•
•
•

Drie grote compartimenten.
Heavy Duty magnetische rug.
Handig bij gebruik op een whiteboard.
Voor bevestiging op alle metalen
ondergronden.
• Afmeting BxDxH 30,x7,6x10cm.
organizer

wit
zwart
• Extra sterke ronde kwaliteitsmagneet. rood
blauw
• Magneetsterkte 2,5kg.
groen
• Blister à 2 stuks.

blister à 2 stuks
blister à 2 stuks
blister à 2 stuks
blister à 2 stuks
blister à 2 stuks

921970
921971
921972
921973
921974

1000280

Legamaster magneten
• Ronde kwaliteitsmagneet.
• Met sterke hechting.
• Pak 10 stuks.

Quantore whiteboard
accesoires
Nobo gebruikerskit voor
whiteboards
• Nobo whiteboard gebruikerskits.
• Inhoud: 4 Nobo markers, 1 magnetische wisser, 5 x navulling wisser,
1 magnetische markerhouder, 10
magneten van 25 mm, 10 droge reinigingsdoekjes, 1 bordreiniger 125ml.

386

gebruikerskit 1901430

920280

• Complete set voor whiteboards.
• Inhoud: 1x whiteboard wisser, 20x
reinigingsdoekjes, 2x zwarte whiteboard markers, 1x cleaning spray
(125ml), 10x magneten in vijf verschillende kleuren.
• Viltjes van de whiteboardwisser zijn
los te halen wanneer deze veelvuldig
gebruikt zijn, voor steeds weer een
optimaal gebruik.

Legamaster blokmagneet

Whitebord starterkit
reinigingsspray 250ml

920408
920409

• Voor het bevestigen van borden op
stalen systeem- en scheidingswanden.
• Voor een bord van 90x120cm zijn 5 tot
• Zelfhechtende blokmagneten.
6 magneten nodig.
• De blokmagneet is voorzien van een
• Afmetingen 78x53x13mm.
rubberen laag wat de magneten
grijs
921975
verstrekt.

wit
zwart
rood
blauw
groen
wit
zwart
rood
blauw
groen
wit
zwart
rood
blauw
groen

pak à 10 stuks
pak à 10 stuks
pak à 10 stuks
pak à 10 stuks
pak à 10 stuks
pak à 10 stuks
pak à 10 stuks
pak à 10 stuks
pak à 10 stuks
pak à 10 stuks
pak à 10 stuks
pak à 10 stuks
pak à 10 stuks
pak à 10 stuks
pak à 10 stuks

921910
921911
921912
921913
921914
921920
921921
921922
921923
921924
921930
921931
921932
921933
921934

Product niet gevonden? Bel ons voor informatie!
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Maul haakmagneten
Carrousel Neodym
Maul haakmagneten
Carrousel
Maul magneten
Neodymium rond
• Neodymium magneet met bijzonder
hoge hechtkracht.
• Uitermate geschikt voor glasborden,
maar is uiteraard ook te gebruiken
op een whiteboard en elke andere
stalen ondergrond.

• Voordeel Neodym magneet: hoge
hechtkracht, bij gering formaat.
• Voor alles wat opgehangen kan
worden: sleutels, bordjes of lichte
kleding.
• Robuust huis van staal.
rond 30mm
rond 16mm
rond 22mm
rond 25mm

21kg
5kg
8kg
13kg

921459
921456
921457
921458

Maul magneten
Neodymium kegel
• MAUL Neodym magneet.
• Hoge hechtkracht bij gering volume.
• Bijzonder goed grijpbaar door kegelvorm.

• Veelzijdig te gebruiken, bijvoorbeeld
voor het aanbrengen van signaalborden of ophangen van sleutels e.d.
• Esthetisch van vorm en oppervlakte,
past zich decent aan omgeving aan.
• Stabiel, van vernikkeld staal.
Ø12mm trekkracht 3,5kg
chroom blister à 5 stuks
tegel 12mm 1.5kg assorti

920431
921464

• Deze haak is draai- en neigbaar.
• Ook als plafondhaak of aan schuine
wanden te gebruiken.
• Stabiel, voor alles wat opgehangen
kan worden: sleutels, bordjes of
lichte kleding.
• Robuust: huis van staal.
• Onderkant van de magneet van beschermfolie voorzien.

Nobo magneten
Maul magneten
Neodymium kubus
• Neodymium magneet in kubusvorm
met bijzonder hoge hechtkracht.
• Uitermate geschikt voor glasborden,
maar is uiteraard ook te gebruiken op
een whiteboard en elke andere stalen
ondergrond.

• Voordeel Neodym magneet: hoge
hechtkracht, bij gering formaat.
• Kubus design met een glad zilverkleurig oppervlak.
kubus 10x10x10mm 3.8kg
kubus 5x15x15mm 15kg
kubus 20x20x20mm 20kg

921461
921462
921463

Maul magneten
Neodymium koker
• Neodymium magneet in kokervorm
met bijzonder hoge hechtkracht.
• Uitermate geschikt voor glasborden,
maar is uiteraard ook te gebruiken
op een whiteboard en elke andere
stalen ondergrond.

• Voordeel Neodym magneet: hoge
hechtkracht, bij gering formaat.
• Koker design met een glad zilverkleurig
oppervlak.
kubus 10x10x10mm 3.8kg

921460

• Whiteboard magneten voor het netjes
en stevig bevestigen van notities en
boodschappen op een magnetisch
bord of voor gebruik als koelkastmagneten.
• Rond, verpakt per 4, 8 of 10 stuks.
• Draagkracht: Ø13mm 100gr, Ø20mm
120gr, Ø24mm 600gr Ø30mm 700gr,
Ø32mm 800gr, Ø38mm 2500gr,

• Voor alles wat opgehangen kan
worden, bijv. sleutels, bordjes of lichte
kleding.
• Neodym-magneet met hoge hechtkracht.
• Robuuste kunststof-haak, draaibaar,
aan de voorkant beschermend afgerond.
• Met rubber laag om het verschuiven te
verminderen, daardoor is meer kracht Ø38,5mm trekkracht
nodig om de magneet naar beneden te 30kg chroom 6155696
haak 38,5mm 50kg
laten gaan.

Ø53mm trekkracht 10kg zwart 9 2 0 4 3 5
6155190
Ø35mm trekkracht 5kg zwart 9 2 0 0 0 9
6155790 blister à 2 stuks
dubbele haak 56mm 18kg
921465

zwart
rood
blauw
zwart
rood
blauw
zwart
rood
blauw
rood
blauw
rood
zwart
blauw
zwart
zwart
blauw
rood
zwart

Ø20mm
Ø20mm
Ø20mm
Ø30mm
Ø30mm
Ø30mm
Ø38mm
Ø38mm
Ø38mm
Ø13mm
Ø13mm
Ø32mm
Ø38mm
Ø24mm
Ø32mm
Ø13mm
Ø32mm
Ø24mm
Ø24mm

920434
1401042

921901
921902
921903
921904
921905
921906
921907
921908
921909
1401551
1401554
1401556
1401558
1401559
1401561
1401562
1401563
1401564
1401566

BESTELLEN
VIA
INTERNET

Maul magneet met knophaak

Maul magneten met haak

• Gekromde haak, ook geschikt als
plafondhaak,

• MAUL magnetische kop met haak.
• Zowel als knop als jashaak te
gebruiken.
• Diameter 65mm.
• Trekkracht 12kg.

• Bijzonder sterke hechtkracht.
• Voor alles wat opgehangen kan worden, bijv. sleutels, bordjes,
lichte kleding.
• Stabiel huis van staal.

Ø25mm trekkracht 3kg wit
6157802 doos à 5 stuks
Ø47mm trekkracht 12kg wit
6159002 doos à 5 stuks
Ø52mm trekkracht 9kg
chroom 6155596

388

Ø65mm trekkracht 12kg
chroom/zwart 6155096

920438

920037
920039
920436

Nobo magneten rechthoek

Bespaar tijd en geld door je
artikelen online te bestellen.
Je hebt 24 uur per dag
toegang tot ons gebruiksvriendelijk bestelsysteem en
onze catalogus. Met een paar
muisklikken heb je razendsnel
de gewenste artikelen in huis.

• Magneten voor het gebruik op
magnetische whiteboards.
Oranje

Ø22mm

920574

Product niet gevonden? Bel ons voor informatie!
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Magic-Chart® notes
Art. nr 034029

Unbox
Unbox
your
your
meeting
meeting
®
Magic-Chart
Magic-Chart

Altijd
Altijd
en en
overal
overal
een schrijfoppervlak
een schrijfoppervlak
Verkrijgbaar in verschillende
varianten:
®
Magic-Charts
Magic-Charts
maken van elke omgeving
een
eeninteractieve
interactieve
werktruimte.
werktruimte.

Magic-Chart® Paperchart
Art. nr 920883

Focus op
AGILE, LEAN en SCRUM
VISUALISEREN: zien doet geloven!
We schrijven en tekenen om onze gedachten en emoties te visualiseren. We proberen informatie over te
brengen en te verduidelijken. Geen wonder dat Visual Management en werkmethodes zoals Agile, Scrum,
Lean, Design Thinking en Kanban populairder worden binnen veel bedrijven. Dit omdat ze allemaal één ding
gemeen hebben, namelijk: VISUALISATIE.
Door de groeiende populariteit van deze werkmethoden zijn, binnen de werkomgeving, praktische producten
die visuele communicatie facilitairen en vereenvoudigen van essentieel belang. Dit ter ondersteuning van
activiteiten van teams, coaches, projectmanagers en scrummasters door bijvoorbeeld een compleet en
handig overzicht van taken, status, processen en verantwoordelijkheden te geven.

Magic-Chart® Whiteboard
Art. nr 920076
Magic-Chart® Blackboard
Art. nr 920077

Agile Toolbox
Magic-Chart® Clearboard
Art. nr 920090

De inhoud van de Agile Toolbox is samengesteld om taken efficiënt uit te voeren, snel aanpassingen
te maken en informatie helder te visualiseren. Naast diverse markers, magneten en workshop
stickers omvat de toolbox ook divider tape. Hiermee zijn schrijfoppervlakken eenvoudig en flexibel
in te delen. Verder bevat de Agile Toolbox ondermeer Magic-Chart Notes en een set Planning
Pokercards. Deze worden ingezet tijdens een specifiek element van de scrum methode om een zo
realistisch mogelijke tijdsplanning te maken. Alle onderdelen zijn ook los verkrijgbaar, waardoor de
toolbox makkelijk aan te vullen is.

Magic-Chart® Flipchart
Art. nr 920078

"De toolbox bevat eigenlijk alles wat een
Agile Coach nodig heeft. Top!”
Oliver S., gecertificeerd ScrumMaster / Global Product Manager.

Eenvoudig te
gebruiken

Hecht aan elk
glad oppervlak

Eenvoudig te
verplaatsen

Makkelijk mee
te nemen

Meer informatie: www.legamaster.com/nl

Legamaster,
brand of the edding group
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Legamaster Magic-Chart
whiteboard folie
• Makkelijk te gebruiken statische
schrijfvellen.
• Whiteboard look en feel.
• Hecht aan alle vlakke oppervlakken
(hout, beton, glas, behang).
• Makkelijk te verplaatsen en na een
sessie eenvoudig te verwijderen.
• Vellen kunnen gemakkelijk verplaatst
worden.
• Kan worden beschreven met de uitwisbare boardmarkers van Legamaster (1
marker inbegrepen).
• Workshopkaarten en Magic-Chart
Notes hechten probleemloos aan het
vel.
• Milieuvriendelijk: volledig recyclebare
folie.

30
300

Legamaster Magic-Chart
notes
wit
159100 rol à 25 vel
zwart 159200 rol à 25 vel
transparant 159300
rol à 25 vel
90x120cm wit

920076
920077
920090
1398135

• Kleurrijk en creatief; een aantrekkelijk
hulpmiddel voor elke meeting.
• Biedt direct een schrijfoppervlak. blijft
makkelijk en goed plakken, volledig
hechtend oppervlak, geen lijm nodig.

• Laat geen sporen achter.
• Kan gewist en opnieuw gebruikt
worden; te gebruiken met alle droog
uitwisbare markers.
• Dubbelzijdig te gebruiken.
• Volledig recyclebaar.
• Inclusief één gratis marker.
10x10cm assorti
blister à 300 vel
10x20cm assorti
blister à 500 vel

034023
034029

Legamaster Agile toolbox
• Alle accessoires voor het houden van
een workshop in één box.
• Verander elk whiteboard in een workshopboard.
• Visualisatie van taken en de voortgang
daarvan.
• Dankzij handig handvat eenvoudig mee
te nemen naar elke workshop.
• De box is hersluitbaar.
• Inhoud van de box: 2 Magic-Chart
Notes 10x10 cm assorti verpakking.
• Workshop stickers rond 19 mm, 520
stuks rood en 520 stuks blauw.
• Ronde magneten 30mm, 5 rood en 5
blauw.
• 2 verdeeltapes 3mm x 8 meter zwart.
• Ronde workshop kaarten.
• Emoticons smile en sad 100 stuks.

Post-it Scrum Big Notes
• Post-it® Super Sticky Big Notes zijn de
draagbare oplossing om uw gedachten
vast te leggen op een groot oppervlak.
• Deze vrolijke, kleurrijke blokken zijn
• Kan steeds opnieuw worden aangspeciaal bedoeld om u te helpen uw
ebracht en laat zich verwijderen
ideeën te visualiseren met grote
zonder dat er sporen achterblijven.
notitieblaadjes, die kunnen worden
6 pak 8 1 1 1 4 8
weergegeven op gladde, verticale en 27.9x27.9cm geel
à 30 vel
horizontale oppervlakken.

• Dat kan met inktjet printers en met
de meeste laserprinters (controleer bij
laserprinters van tevoren even bij uw
printerleverancier voor de dikte van
het papier).
• Het printbare magneetpapier A4 heeft
Magnetisch A4 vel
een zwarte magnetische achterkant
• Magneetpapier, ook wel magneetvellen en een matte voorkant.
A4 magneetpapier
seal à 9 2 0 7 0 7
genoemd, zijn geschikt voor printen
10 stuks
van tekst en afbeeldingen.

1

Post-it whiteboard folie

• 1 rol tape 30mm x 50 meter.
• 4 sets LegamasterPlanning Poker
kaarten.
• 2 droog uitwisbare boardmarkers TZ
180 zwart en rood (voor dikke lijnen).
• 6 droog uitwisbare boardmarkers TZ
100 3xzwart, 1xrood, 1xblauw, 1xgroen
(voor standaard lijnen).
• 4 droog uitwisbare boardmarkers TZ
111 zwart (voor dunne lijnen).
• Wissen en reinigen: 1 microvezeldoekje, 1 whiteboard en glassboard
reinigsspray TZ 7 125ml, 1 kleine
bordwisser en 20 navuldoekjes voor
de bordwisser.
Aglie toolbox 38 delig

• Met Post-it® Super Sticky Whiteboard
folie kunt u elk horizontaal of verticaal
vlak omtoveren tot een ruimte om in
samen te werken.
• Eenvoudig, zonder gereedschap, aan
te brengen in 3 simpele stappen.
• Glad oppervlak is gemakkelijk beschrijfbaar en uitwisbaar.
• Veranderen gewone bureaus, tafels,
muren, deuren en andere oppervlakken
in interactieve schrijfruimten.
121,9x182,9cm
60,9x91,4cm
91,4x121,9cm
121,9x243,8cm

034032

1400410
1400413
1400414
1400415

25

Legamaster Magic-Chart
flipchart
• Magic-Chart ﬂpover folie, statische
schrijfvellen met ruitjes.
• Ruitjespapier look en feel.
• Hecht aan alle vlakke oppervlakken
(hout, beton, glas, behang).
• Makkelijk te verplaatsen en na een
sessie eenvoudig te verwijderen.
• Vellen kunnen gemakkelijk verplaatst
worden.
• Kan worden beschreven met de permanent markers (niet uitwisbaar) van
edding (1 marker inbegrepen).

392
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Legamaster Magic-Chart
paperchart folie
• Workshopkaarten en Magic-Chart
Notes hechten probleemloos aan het
vel.
• Milieuvriendelijk: volledig recyclebare
folie.
wit geruit 159000
rol à 25 vel
90x120cm wit ruit

920078
1398136

• Makkelijk te gebruiken statische
schrijfvellen, papier look en feel.
• Hecht aan alle vlakke oppervlakken
(hout, beton, glas, behang).
• Makkelijk te verplaatsen en na een
sessie eenvoudig te verwijderen.
• Vellen kunnen gemakkelijk verplaatst
worden.

• Kan worden beschreven met de permanent markers van edding (1 marker
inbegrepen).
• Workshopkaarten en Magic-Chart
Notes hechten probleemloos aan het
vel.
• Milieuvriendelijk: volledig recyclebare
folie.
60x80cm wit
draagkoker

920883
920884

ten met KPI’s, verbetervoorstellen of
andere bedrijfsresultaten.
• Magnetische insteekhoes met transpa- • De hoezen zijn niet te beschrijven met
een whiteboard marker.
rante voorzijde.
• De hele achterzijde is magnetisch
A8-formaat blister à 5 stuks 9 2 0 7 4 4
waardoor de draagkracht van de hoes A6-formaat blister à 5 stuks 9 2 0 7 4 5
A4-formaat seal à 5 stuks
920746
zeer groot is.
A3-formaat
920747
• Voor het visualiseren van documen-

Insteekhoes magnetisch

Ringmechaniek magnetisch
• Magnetisch ringbandmechaniek.
• Voor het visualiseren van grotere
hoeveelheden informatie.
• De magnetische voeten zijn extra
stroef zodat deze niet over de ondergrond schuiven.
• In combinatie met showtassen en

tabbladen kan alle informatie gedeeld
worden.
• Te gebruiken op ieder ijzerhoudend oppervlak zoals whiteboards, machines,
kasten, etc.
A4 4-rings seal à 2 stuks

Product niet gevonden? Bel ons voor informatie!
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Smit Scrumboard met
starterkit
•

Magneten Check

Magneten Vraagteken

• Check magneet om aan te geven dat
een opdracht gereed is.
• De magneten zijn 0,8mm dik en
hebben een sterke magnetische
hechtkracht.

• Vraagteken magneet.
• Rond met een diameter van 5 cm.
• De magneten zijn 0,8mm dik en
hebben een sterke magnetische
hechtkracht.

Rond 35mm groen
blister à 5 stuks

Rond 50mm emotie neutraal
geel blister à 5 stuks
Rond 50mm emotie blij groen
blister à 5 stuks
Rond 50mm emotie bedroefd
rood blister à 5 stuks
Rond 50mm 2x geel, groen en
rood blister à 6 stuks
Rond 75mm emotie neutraal
geel blister à 5 stuks
Rond 75mm emotie blij groen
blister à 5 stuks
Rond 75mm emotie bedroefd
rood blister à 5 stuks
Rond 75mm 2x geel, groen en
rood blister à 6 stuks
Rond 25mm emotie neutraal
geel blister à 5 stuks
Rond 25mm emotie blij groen
blister à 5 stuks
Magneten Smiley
Rond 25mm emotie bedroefd
rood blister à 5 stuks
• Geef een status een positieve, matige Rond 25mm 2x geel, groen en
rood blister à 6 stuks
of slechte beoordeling door het geRond 35mm emotie blij groen
bruik van de magnetische smileys.
blister à 5 stuks
• Rood is bedroefd, geel is neutraal en
Rond 35mm emotie neutraal
groen is blij.
geel blister à 5 stuks
Rond 35mm emotie bedroefd
• De magneten 0,8mm dik en hebben
een sterke magnetische hechtkracht. rood blister à 5 stuks

921419

•
•
•
Rond 35mm groen
blister à 5 stuks

921422
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• 1x Symbool Post-it oranje, set van
5 stuks.

920696
920697
920698
920699

Smit KPIboard met starterkit

920700
• Het KPI Bord helpt u top-level bedrijfsdoelstellingen te vertalen naar onderliggende afdelingsdoelen. Doelstellingen voor elke individuele afdeling
worden overzichtelijk gevisualiseerd.
• Het uiteindelijke doel: een optimaal
bedrijfsresultaat. Magneethoudend en
drooguitwisbaar.
• De Visual Management starterkit
bestaat uit:.
• 1x Magneetvenster A4 zwart, set
van 2 stuks.
• 1x Magneetvenster smal, set van
2 stuks.
• 1x Magnummagneet Smiley groen,
set van 5 stuks.

920701
920702
920703
920704
920705
920706
921416
921417
921418

Smit Verbeterboard met
starterkit
Vierkant 75x75mm geel
blister à 5 stuks
Vierkant 75x75mm groen
blister à 5 stuks
Vierkant 75x75mm lichtblauw
blister à 5 stuks
Vierkant 75x75mm roze
blister à 5 stuks
Vierkant 75x75mm paars
blister à 5 stuks
Vierkant 75x75mm oranje
blister à 5 stuks

Scrum bord + staterkit scrum 9 2 0 7 8 7
90x120cm

920695

Magneten Scrum
• Scrum magneten worden ook wel
magnetische post-its genoemd.
• Het zijn gekleurde beschrijfbare
magneten, welke goed uit te wissen
zijn door het duurzame whiteboardlaminaat.
• Afmeting 7.5cm x 7.5cm.
• De magneten zijn 0,8mm dik en
hebben een sterke magnetische
hechtkracht.

• 1x Symbool Post-it rood, set van
5 stuks.
• 1x Symbool Attention geel/zwart,
Het Scrum Bord laat u in één oogset van 5 stuks.
opslag de status van uw lopende
• 1x Symbool Ster geel/zwart, set van
projecten zien.U creëert zo direct
5 stuks.
overzicht voor alle betrokkenen.
Magneethoudend en drooguitwisbaar. • 1x Boardmarkers assorti, set van
De Scrum Board starterkit bestaat uit: 4 stuks.
• 1x Penhouder wit horizontaal,
1x Symbool Post-it groen, set van
magnetisch.
5 stuks.
• 1x Viltwisser Pro, magnetisch voor
1x Symbool Post-it geel, set van
whiteborden.
5 stuks.

920733
920734
920735
920736
920737
920738

Matrix indelingstape
• Met behulp van matrix tape (ook wel
whiteboard tape of indelingstape genoemd) kunt u zelf lijnen aanbrengen
op een whiteboard of informatiebord.

• Met deze matrix tape kunt u eenvoudig tabellen of andere belijningen
aanbrengen waardoor bijvoorbeeld een
planbord, scorebord of 5S informatiebord gemaakt kan worden.
• Rol 3mm breed en 12 meter lang.
3mmx10m blauw
3mmx10m rood
3mmx10m zwart

920758
920759
920760

• Met behulp van het Verbeter bord
maakt u knelpunten en verbetermogelijkheden zichtbaar.
• Elk geconstateerd knelpunt wordt
aangepakt aan de hand van een
oplossingsgericht proces.
• Magneethoudend en drooguitwisbaar.
• De Visual Management starterkit
bestaat uit:.
• 1x Magneetvenster A4 zwart, set
van 4 stuks.

• 1x Magnummagneet Smiley geel,
set van 5 stuks.
• 1x Magnummagneet Smiley rood,
set van 5 stuks.
• 1x Symbool Attention geel/zwart,
set van 5 stuks.
• 1x Symbool Ster geel/zwart, set van
5 stuks.
• 1x Boardmarkers assorti, set van
4 stuks.
• 1x Penhouder wit horizontaal,
magnetisch.
• 1x Viltwisser Pro, magnetisch voor
whiteborden.
Kpi bord + starterkit visual
management 90x120cm

920788

• 1x Magnummagneet Smiley groen,
set van 5 stuks.
• 1x Magnummagneet Smiley geel,
set van 5 stuks.
• 1x Magnummagneet Smiley rood,
set van 5 stuks.
• 1x Symbool Attention geel/zwart,
set van 5 stuks.
• 1x Symbool Ster geel/zwart, set van
5 stuks.
• 1x Boardmarkers assorti, set van
4 stuks.
• 1x Penhouder wit horizontaal,
magnetisch.
• 1x Viltwisser Pro, magnetisch voor
whiteborden.
Verbeterbord + starterkit
920789
visual management 90x120cm

Product niet gevonden? Bel ons voor informatie!
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> CONFERENTIEBORDEN

> INFORMATIE-/PRIKBORDEN

GARANTIE

25

GARANTIE

JAAR

25
JAAR

Legamaster conference
whiteboard Professional

Legamaster bulletinbord
Professional

GARANTIE

• Wandbord met zijpanelen.
• Met vijf geëmailleerde, magneethoudende schrijfvlakken.
• Twee draaibare zijpanelen voor
maximale ruimte.
• Dus volop schrijfoppervlak in de
kleinste ruimte.
• Aluminium omlijsting met lichtgrijze
kunststof hoeken en deurklemmen.
• Met bevestigingsmateriaal, aﬂeggoot
en zwart whitebordstift.
• 25 jaar garantie.

25
JAAR

Legamaster kantelbaar
whiteboard Professional

90x120cm + 2x90x60cm
100354

920220

• Bord van wit geëmailleerd staal
aan beide zijden.
• Lijst van wit gepoedercoat aluminium
met afgeronde kunststof hoeken.
• Beschrijfbaar, droog uitwisbaar,
magneethoudend.

• In een handomdraai in de juiste
positie te kantelen en te blokkeren.
• Aﬂeggoot voor schrijfwaren, magneten
en andere benodigdheden.
• Verrijdbaar op vier lichtlopende
zwenkwielen (Ø75mm), waarvan
twee met rem.
• 25 jaar garantie.
90x120cm 100454
100x150cm 100463
100x200cm 100464

920224
920227
920225

Legamaster kurkbord
Universal
• Werkvlak van duurzaam natuurkurk.
• Aluminium omlijsting met lichtgrijze
hoeken.
• Hoekwanden met eindkappen.
• Horizontaal en verticaal op te hangen.
• Levering inclusief bevestigingsmateri- 45x60cm
60x90cm
aal.
90x120cm
• In meerdere afmetingen leverbaar.

142035
142043
142054

919969
919970
919971

• Oppervlak van hoogwaardig lichtgrijs
kurklinoleum.
• geschikt voor intensief gebruik.
• Zelfherstellend, gaatjes van push-pins
en spelden trekken vanzelf dicht.
• Geanodiseerde aluminium omlijsting
met lichtgrijze kunststof hoeken.
• Met bevestigingsmateriaal.
• Andere afmetingen op aanvraag.
60x90cm
• In meerdere afmetingen leverbaar.
90x120cm
• 25 jaar garantie.

920902
920903

140143
140154

GARANTIE

Legamaster combiboard
Economy

15
JAAR

• Dubbelzijdig mobiel bord, horizontaal
kantelbaar.
Nobo kantelbord Classic
• Brede pennengoot, voorzien van
Staal whiteboard
Nobo marker.
• Eenvoudig verplaatsbaar door de
• Het magnetische stalen whiteboard
zwenkwielen.
oppervlak met Nano Clean™ oppervlak
• Gelakt stalen met Nano Clean™
technologie - exclusief voor Nobo
oppervlak moet regelmatig worden
- biedt een verhoogd wisbaarheidsschoongemaakt om het in goede staat
niveau voor frequent gebruik.
• Magnetisch oppervlak van gelakt staal. te houden.
• Goed uitwisbaar en gemiddeld bestand 120x90cm gelakt staal
919977
1901029
tegen inktvlekken, schrijfsporen,
150x120cm 1901031
920848
krassen en deuken.
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Nobo kantelbord Emaille
whiteboard
• Nobo Mobile droog uitwisbare borden
zijn de ideale oplossing als de muurruimte beperkt is.
• Daarnaast kunt u deze borden
gemakkelijk verplaatsen van en naar
vergader- en ontspanningsruimtes.

• Nobo mobiele borden zijn dubbelzijdig
en 180 graden kantelbaar.
• Dat maakt ze ideaal voor brainstormsessies of voor het delen van grote
hoeveelheden informatie tijdens een
presentatie.
120x90cm geëmailleerd
1901033
150x120cm geëmailleerd
1901035

919979
919980

• Ruimtebesparend, tweeledig te gebruiken bord.
• Eén helft is droog uitwisbaar met een
oppervlak van gelakt staal, beschrijfbaar en magnetisch.
• Eén helft is een prikbord met een
oppervlak van kurk, informatie en
geschreven notities kunnen met pushpins op het bord worden bevestigd.
• Aluminium frame met lichtgrijze plastic
hoekkapjes.

Legamaster textielbord
Premium

• Compleet met bevestigingsmaterialen,
pennengootje en bevestigingsinstructies.
• In meerdere afmetingen leverbaar.
60x90cm
90x120cm

102443
102454

920050
920049

• Werkvlak van duurzaam textiel.
• Aluminium omlijsting met lichtgrijze
kunststof hoeken.
• Inclusief ophangbevestiging.
• Ook geschikt voor metalen scheidingswanden.
• Horizontaal en verticaal op te hangen.
• Eenvoudige wandmontage met verbor- grijs 45x60cm
grijs 60x90cm
gen bevestigingssytemeem.
grijs 90x120cm
• In meerdere afmetingen leverbaar.

1416359 2 1 0 3 2
1416439 2 1 0 4 2
1416549 2 1 0 6 2

Product niet gevonden? Bel ons voor informatie!
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Securit stoepborden

GARANTIE

10
JAAR

Nobo prikbordspeld
• Plastic spelden voor gebruik op Nobo
kurken- en vilten memoborden.

• Hang jouw notities vlug en veilig
op met Nobo spelden.
• 13mm lang met een kopgrootte
van 6mm.
• 100 stuks.
oranje

1905329

1401565

Nobo kurkbord
• Memobord met oppervlak van
naturel kurk.
• Geschikt voor intensief gebruik.

• Geanodiseerde aluminium omlijsting.
• Zowel horizontaal als verticaal te
monteren.
• Inclusief muurbevestigingsmateriaal.
*In retailverpakking
71x40cm 1915414
122x69cm 1915416
89x50cm 1915415

1402207
1402208
1402209

• Stoepborden geproduceerd volgens
de hoogste kwaliteitsnormen.
• Zijn ontwikkeld voor buitengebruik,
onder alle weersomstandigheden.
• Het hout is van een zware kwaliteit en
is drievoudig gelakt.
• Voorzien van extra versteving op de
hoeken voor meer stabiliteit.
• Het schrijfoppervlak is zeer krasbestendig, UV, regenbestendig en
eenvoudig te reinigen.
• Voor het beste resultaat gebruikt u de
Securit krijtstiften.

Securit wand krijtbord
55x85x3cm zwart hout
55x85x3cm teak hout
70x125x4cm zwart hout
70x125x4cm mahonie hout
72x131cm steigerhout

552050
552052
552053
552054
552089

• Krijtbord voor aan de wand.
• Aan 2 zijden te beschrijven.
• Voor het beste schrijfresultaat gebruikt u de Securit krijtstiften.
• Krijtbord is eenvoudig te reinigen met
een vochtige doek.

• Verkrijgbaar met een zwarte- of teakhoutenlijst en in diverse formaten.
30x40cm zwart hout
40x60cm zwart hout
60x80cm zwart hout
30x40cm teak hout
40x60cm teak hout
60x80cm teak hout

552070
552071
552072
552074
552075
552076

32x28x7cm zwart hout
23x20x6cm zwart hout
17x16x5cm zwart hout
32x28x7cm teak hout
23x20x6cm teak hout
17x16x5cm teak hout

552000
552001
552002
552003
552004
552005

wit
wit
assorti
assorti
wit

631290
631292
631293
631294
631295

Quantore kurkbord
• Prikbord van kurk met topkwaliteit.
• Zelfhelend, dik en veerkrachtig kurk.
• Subtiele omlijsting van geanodiseerd
aluminium.
• Muurbevestigingskit inbegrepen.
• Zowel horizontaal als verticaal te
bevestigen.
60x45cm kurk
45x30cm kurk
90x60cm kurk
120x90cm kurk

Securit tafel krijtborden
Securit wand krijtbord
special

• Krijtbord is eenvoudig te reinigen met
een vochtige doek.
• Krijtbord wordt inclusief één witte
• Serie wandkrijtbordjes die met
krijtstift geleverd.
klittenband op de wand bevestigd kan
worden.
Tekstballon 47x32cm
552007
Wolk 48x29cm
552077
• Voor het beste schrijfresultaat geHart 30x36cm
552079
bruikt u de Securit krijtstiften.

1386378
1386446
1386447
1386449

• Massief houten tafelkrijtbord met
zwarte schrijfplaat, deze is eenvoudig
te reinigen.
• Deze tafelkrijtbord is zowel binnenals buiten te gebruiken.
• Houten voet is voorzien van een extra
laklaag voor extra bescherming.
• Voor het beste schrijfresultaat gebruikt u de Securit krijtstiften.

2-6

Securit tafelstandaard
aluminium voet
LPC push pins
• Voor gebruik in prikborden en
scheidingswanden.
• Geharde stalen punt.
• Lengte 23mm, knop Ø9mm.
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wit
zwart
rood
blauw
groen
transparant
assorti
transparant
assorti

blister à 40 stuks 9 2 2 2 7 0
blister à 40 stuks 9 2 2 2 7 1
blister à 40 stuks 9 2 2 2 7 2
blister à 40 stuks 9 2 2 2 7 3
blister à 40 stuks 9 2 2 2 7 4
blister à 40 stuks 9 2 2 2 6 9
blister à 40 stuks 9 2 2 2 7 6
pak à 200 stuks 9 2 2 2 7 8
pak à 200 stuks 9 2 2 2 7 7

LPC punaises
• Punaises kop Ø9mm.

zilverkleurig doos à 100 stuk 8 3 6 4 1 7
wit
doos à 100 stuk 8 3 6 4 1 8
assorti
doos à 100 stuk 8 3 6 4 1 9

• Tafel-krijtbordje op aluminium voet.
• Voor het beste schrijfresultaat
gebruikt u de Securit krijtstiften.
• Krijtbord is eenvoudig te reinigen
met een vochtige doek.
• Krijtbord wordt inclusief één witte
krijtstift geleverd.

Securit krijtstiften

A4 29x21x6cm

552013

• Krijtmarker met beitelvormige punt.
• Geurneutrale vloeibare inkt op waterbasis.
• Met een vochtige doek te verwijderen
van bijna alle gladde oppervlaktes.
• Ideaal voor gebruik op krijtborden,
glas en ramen.
• Schrijfbreedte 2-6mm.

blister à 2 stuks
etui à 4 stuks
etui à 8 kleuren
etui à 8 kleuren
etui à 8 stuks

Product niet gevonden? Bel ons voor informatie!

399

Presentatiesystemen

Presentatiesystemen

> KLIKLIJSTEN EN STOEPBORDEN

> ZICHTFRAMES EN WISSELLIJSTEN

Nobo kliklijst
• Klicklijsten voor posters in vele
formaten.
• Geschikt voor gebruik zowel binnen
als buiten.
• De anti-reﬂectie pvc-folie beschermt
de poster tegen vocht, vuil en
beschadigingen.
• Inclusief muurbevestigingsmateriaal.

voor A4-formaat
1902214
voor A3-formaat
1902213
voor A2-formaat
1902212
voor A1-formaat
1902211
voor A0-formaat
1902208
voor formaat 70x50cm.
1902210
voor formaat 70x100cm.
1902209

919990
919989
919988

Nobo stoepbord
•
•

919986
919984
919987

•

•

919985

voor A2-formaat 48x89cm
1902207
voor A1-formaat 84x60cm
Hoge kwaliteit aluminium lijst.
1902206
Geschikt voor gebruik zowel binnen als voor formaat 100x70cm
voor A0-formaat 119x84cm
buiten.
1902204
Door de speciaal ontworpen lijsten
PVC reservefolie
kunnen posters zeer gemakkelijk
voor A1-formaat 1902374
worden verwisseld.
pak à 2 stuks
De anti-reﬂectie pvc-folie beschermt
PVC reservefolie
de poster tegen vocht, vuil en bescha- voor A0-formaat 1902373
pak à 2 stuks
digingen.

Zichtframe.
A5, A4 en A3 formaat
Zelfklevend.
Zwart.
Verpakt a 2 stuks.
Herpositioneerbaar.
Kleeft op alle oppervlakken met een

919993

A3-formaat zwart
zak à 5 stuks
A3-formaat blauw
zak à 5 stuks
A3-formaat zilvergrijs
zak à 5 stuks
Durable Duraframe
A4-formaat zwart
Magnetisch
zak à 5 stuks
A4-formaat rood
• Duraframe Magnetic.
zak à 5 stuks
A4-formaat blauw
• Magnetisch informatiekader.
• Bestaat uit een transparante folie met zak à 5 stuks
A4-formaat zilvergrijs
een gekleurde magnetische rand.
zak à 5 stuks
• Kleeft op alle metalen oppervlakken
A5-formaat zwart
met een vlakke ondergrond.
zak à 5 stuks
A5-formaat zilvergrijs
• Herpositioneerbaar.
zak à 5 stuks
• Verpakt per 5 stuks.

919850

Durable Duraframe
Zelfklevend

Quantore frame zelfklevend
•
•
•
•
•
•
•

A3-formaat zwart
zak à 2 stuks
A3-formaat zilvergrijs
zak à 2 stuks
A4-formaat zwart
zak à 2 stuks
A4-formaat wit
zak à 2 stuks
A4-formaat rood
zak à 2 stuks
A4-formaat blauw
zak à 2 stuks
A4-formaat zilvergrijs
zak à 2 stuks
A5-formaat zwart
zak à 2 stuks
A5-formaat zilvergrijs
zak à 2 stuks
A6-formaat zwart
zak à 2 stuks
A6-formaat zilvergrijs
zak à 2 stuks
A4-formaat goud

vlakke ondergrond.
a5 zelfklevend zwart
a4 zelfklevend zwart
a4 zelfklevend zilver
a3 zelfklevend zilver
a3 zelfklevend zwart

1388427
1388428
1388429
1388430
1388431

• Duraframe is een zelfklevend kader,
bestaande uit twee transparante
folies die samen worden gehouden
door de magnetische rand.
• Kleeft op alle oppervlakken met
een vlakke ondergrond.
• Herpositioneerbaar.
• Verpakt per 2 stuks.

919996
919994
919843
920002
920003
919997
919995
919998
919999
920000
1400106

920858
919983
919982
919981

Durable Duraframe Wallpaper

919917
919918

> BINNENVITRINES

• Zelfklevend informatiekader voor
gevoelige oppervlakken.
• Gemakkelijk en zonder schade te verwijderen dankzij de speciale plakstrips.
• Ideaal voor het ophangen van A4
documenten aan behang, hout en
kunststof oppervlakken.
• Informatie op een hoogwaardige en
professionele manier presenteren.
• Snel vervangen van documenten
dankzij de magnetische rand.
• Te verwijderen door de plakstrips los
te trekken: het uitrekken zorgt ervoor
dat de lijm zich van het oppervlak
losmaakt zonder lijmresten achter te
laten of het oppervlak te beschadigen.
• Inclusief vervangset met 4 zelfklevende strips.

• Kan gebruikt worden in staand en
liggend formaat.
• Buitenafmetingen: 322x236mm.
• Het oppervlak waarop wordt bevestigd
moet voldoende stevig, vlak, schoon,
droog en volledig vetvrij zijn.
• Beschikbaar in de kleuren zilver en
zwart.
A4-formaat zilver
A4-formaat zwart

1400104
1400105

919852
919853
919854
919855
919856
919857
919846
919847

Durable Duraframe Note

Nobo buitenvitrine
met draaideur
• Dé oplossing voor het weergeven
van belangrijke promoties in binnenen buitenlucht.
• Voor buitengebruik, weervast volgens
de EC 60529-norm.
• Robuuste aluminium omlijsting en
afsluitbare deur met 4 mm dik
veiligheidsglas.
• Robuuste achterwand van witte
magnetische metalen achterwand,
beschrijfbaar en droog uitwisbaar.
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Legamaster binnenvitrine
met schuifdeur
692x532x45mm
1902577
692x752x45mm
1902578
692x972x45mm
1902579
1000x752x45mm
1902580
1000x972x45mm
1902581

voor 4xA4 9 2 0 8 5 3
voor 6xA4 9 2 0 8 5 4
voor 8xA4 9 2 0 8 5 5
voor 9xA4 9 2 0 8 5 6
voor 12xA4 9 2 0 8 5 7

•
•
•
•

Premium binnenvitrines.
Afsluitbare perspex glazen schuifdeur.
Aluminium omlijsting.
Met magneethoudend, beschrijfbaar
whiteboard.
• Geanodiseerde aluminium omlijsting.
65x89.9cm 630942
• Levering inclusief ophangbevestiging. 95x69cm 630947
95x112cm 630961
• In meerdere afmetingen leverbaar.

484984
484985
484986

• Duraframe Note zelfklevend informatiekader voor documenten waarop
direct aantekeningen kunnen worden
gemaakt.
• Informatie presenteren op een kwalitatieve en professionele manier.
• Snel en gemakkelijk vervangen van
documenten dankzij de magnetische
rand van het kader.
• Geschikt voor alle eﬀen en gladde
ondergronden, zoals ook glas.
• Toepassingen: reinigingsschema’s in
publieke toiletten, registratie bij evenementen of verzamelen van allerhande
info, werkschema’s en diensten zoals
onderhoud of veiligheidschecks.
• Direct beschrijven van het ingevoegde
document.

• Capaciteit tot 5 bladzijden van
80 grams.
• Voorzien van universele penhouder.
• Kan zowel staand als liggend gebruikt
worden.
A4-formaat zilergrijs
A5-formaat zwart
A5-formaat zilvergrijs
A4-formaat zwart

919863
919860
919861
919862

• Voorzien van een magneetsluiting
in de hoek.
• Twee zelfklevende strips zorgt ervoor
dat je de houder probleemloos op elke
gladde ondergrond kunt aanbrengen.
Tarifold Easy Clic
• Zelfklevend en makkelijk herplaatsbaar
zonder dat het lijmresten achterlaat.
• Easy clic display pocket Tarifold Kang.
• Speciaal bedoeld voor het ,onder alle • A4-formaat.
510360
omstandigheden, schoon en duidelijk A4-formaat pak à 5 stuks
pak à 5 stuks
tonen van mededelingen.

Product niet gevonden? Bel ons voor informatie!
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> FLIPOVERS

GARANTIE

5
JAAR
GARANTIE

Legamaster flipover Basic

Legamaster flipover Economy

• Melamine bordoppervlak, beschrijfbaar
en drooguitwisbaar.
• Niet magneethoudend bordoppervlak.
• Bordafmeting 105x68cm.
• Opklapbare papierklem voor gemakkelijke wisseling van ﬂipoverblokken.
• Verschuifbare papierophangpunten,
instelbaar op de meeste standaard
papierformaten.
• Gemakkelijke traploze hoogteBasic
instelling.

• Gelakt stalen bordoppervlak,
beschrijfbaar en drooguitwisbaar.
• Magneethoudend bordoppervlak.
• Bordafmeting 105x68cm.
• Opklapbare papierklem voor gemakkelijke wisseling van ﬂipoverblokken.
• Verschuifbare papierophangpunten;
instelbaar op de meeste standaard
papierformaten.
• Gemakkelijke traploze hoogteinstelling.

152700

920165

1
JAAR

Nobo flipover Basic staal

Nobo flipover Basic Melamine

Economy

152800

920166

• Beschrijfbaar, droog uitwisbaar bord.
• Bord is niet magnetisch.
• Verstelbare haken, geschikt voor bijna
alle ﬂipoverblokken.
• Metalen pennengoot over de volle
breedte.
• In hoogte verstelbare driepoot
Basic 1905241
• Bordoppervlak van 100x67cm.

919826

• Flipover met magnetisch, gelakt
stalen schrijfoppervlak.
• Geschikt voor gemiddeld gebruik.
• In hoogte verstelbaar driepootstatief.
• Geleverd met verstelbare ﬂipoverhaken en pennengoot.
• Afmeting: 680x1840x680mm.
• Retailverpakking.
• 1 jaar garantie.

Basic 1905244

1400872

Classic mobiel met armen
1901920

919825

GARANTIE

5
JAAR

GARANTIE

Nobo flipover Diamond Glass
mobiel

Legamaster flipover
Universal

5
JAAR

Legamaster flipover Economy
mobiel
• Gelakt stalen bordoppervlak, beschrijfbaar en drooguitwisbaar.
• Magneethoudend bordoppervlak.
• Bordafmeting 105x68cm.
• Opklapbare papierklem voor gemakkelijke wisseling van ﬂipoverblokken.
• Verschuifbare papierophangpunten;
instelbaar op de meeste standaard
papierformaten.
• Niet in hoogte verstelbaar.
Ecomomy mobil
• Eenvoudig te verplaatsen, inclusief
153200
twee geremde zwenkwielen.

920169

• Gelakt stalen bordoppervlak, beschrijfbaar en drooguitwisbaar.
• Magneethoudend bordoppervlak.
• Bordafmeting 105x68cm.
• Opklapbare papierklem voor gemakkelijke wisseling van ﬂipoverblokken.
• Verschuifbare papierophangpunten;
instelbaar op de meeste standaard
papierformaten.
• Verborgen opslag van markers.
• Inclusief twee magneethoudende
uitschuifbare zijarmen, waaraan papier
bevestigd kan worden.
• Gemakkelijke traploze hoogte-instelUniversal
ling.

152900

920167

• Mobiele, magnetische ﬂipover met een
briljant wit glazen oppervlak, uitstekend uitwisbaar en zeer duurzaam.
• Magnetisch glasoppervlak is perfect
te beschrijven en eenvoudig te
reinigen.
• Duurzame constructie met metalen
goot voor het opbergen van stiften
en magneten.
• De ﬂipover is in hoogte verstelbaar
en heeft 5 stevige, vergrendelbare
zwenkwielen voor mobiliteit en stabiliteit.
• Verplaatsbare ﬂipoverhaken, zodat elk
Diamond Glass mobiel
ﬂipoverblok geschikt is.
1903949
• Bordoppervlak van 100x70cm.

919823

GARANTIE

15
JAAR

Nobo flipover Classic Nano
Clean mobiel uitschuifbare
armen

Nobo flipover Classic Nano
Clean mobiel

Legamaster flipover Silvertec
mobiel

Quantore flipover
• Flipoverstandaard voor optimaal
gebruikscomfort.
• Geschikt voor alle gangbare
papierblokformaten.
• Magneethoudend bordoppervlak van
100x65cm.
• Met geïntegreerde aﬂeggoot.
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Standaard magnetisch bord
mobiel magnetisch bord

920054
1386450

• Gebogen magneethoudend schrijfoppervlak.
• In hoogte verstelbaar voor optimaal
gebruikscomfort.
• Optimaal gebruikscomfort door
éénbeenstatief met vijf zwenkwielen.
• Met geïntegreerde papierarm links
of rechts plaatsbaar.
• Geschikt voor papierrollen en alle
gangbare papierblokformaten.
• Afmeting:103x70cm.

ﬂipover Silvertec Mobil
151000

920072

• Magnetisch stalen oppervlak met
Nano Clean™ technologie biedt een
verhoogd wisbaarheidsniveau voor
frequent gebruik.
• Verstelbare haken, geschikt voor
bijna alle ﬂipoverblokken.
• Metalen opklapbare papierklem.
• Metalen pennengoot over de volle
breedte.
• In hoogte verstelbaar.
• Voet voorzien van vergrendelbare
wielen.
• Bordoppervlak van 100x70cm.

1389070

• Magneethoudend beschrijfbaar, droog
uitwisbaar bord, magnetisch stalen
oppervlak met Nano Clean™ technologie biedt een verhoogd wisbaarheidsniveau voor frequent gebruik.
• Stijlvolle metalen randafwerking.
• Metalen opklapbare papierklem,
veerondersteund.
• Verstelbare haken en twee uitschuifbare armen.
• Inklapbaar pennenbakje voor het
bewaren van pennen en magneten.
• Inclusief (verwijderbare) schrijﬂineaal.
• In drie hoogten verstelbaar: 175cm/
182cm/ 190cm.
• Voet voorzien van 5 vergrendelbare
wielen.
• Bordoppervlak van 100x70cm.

Product niet gevonden? Bel ons voor informatie!
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20

Quantore flipoverblok

Post-it zelfklevend
flipoverblok
Meeting Charts

• Chloorvrij gebleekt houtvrij
schrijfpapier.
• 80gr.
• Geniet met kopstrook.
• Voorzien van micro-uitscheurperforatie.
• Met universele boorgaten.
• Liniatuur: aan één zijde blanco
en andere zijde geruit 25mm.
• PEFC-gecertiﬁceerd.
• Standaardformaat 65x100cm.

• Laat informele sessies op kantoor
tot leven komen en krijg meer bruikbare ideeën tijdens vergaderingen.
• Vellen plakken op de meeste oppervlakken.
• De vellen laten geen inkt door.
• Geen papierverspilling of beschadigde
muren meer.
• Te gebruiken met of zonder standaard.
• Gemakkelijk mee te nemen door
uitgesneden handvat.
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50vel ongevouwen
920134
pak à 2 stuks
50vel opgerold in verzenddoos 9 2 0 1 3 3

508x584mm tafelmodel
pak à 20 vel
508x584mm wandmodel
2x20vel per blok
pak à 2 stuks
635x762mm standaard
2x30vel per blok 559
pak à 30 vel

392521
392519
392522

MAUL Klemboy magnetische
papierklem

• Zelfklevend of verschuifbaar met
geïntegreerde haak.
• Met magnetisch kliksysteem.
• Formaat 36x40mm.

• Documenten worden simpel
ingeschoven en “klikken” automatisch
vast - zo kunnen ook grotere documenten door één persoon
worden opgehangen.

zelfklevend grijs
316813
6240084 pak à 10 stuks
zelfklevend blauw
316814
6240035 pak à 10 stuks
verschuifbaar op rail en arm 9 2 2 5 1 4
grijs 6263084 pak à 10 stuks

MAUL Klemboy papierklem
d.m.v. rol

• Zelfklevend of verschuifbaar met
geïntegreerde haak.
• Met automatisch klemmende rol.
• Formaat 33x38mm.

• Om belangrijke informatie zichtbaar
op te hangen, zoals bijv. tekeningen,
memo’s, plattegronden, foto’s of
posters.

zelfklevend grijs 6241084
316670
doos à 10 stuks
verschuifbaar op rail en arm 9 2 2 5 1 6
grijs 6252084 pak à 10 stuks
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Legamaster flipoverfolie
Magic Chart

Legamaster flipoverrol
• Innovatieve papierrol voor ononderbroken schrijven.
• Chloorvrij gebleekt en houtvrij papier.
• Geschikt voor de Silvertec Mobile
ﬂipover.

papierrol 35m 156900

920074

• Magic-Chart whiteboard.
• Kant-en-klare oplossing voor iedere
spontane of geplande bijeenkomst.
• Biedt direct een schrijfoppervlak,
zelfs wanneer er geen whiteboard
of ﬂipover beschikbaar is.
• Elektrostatische folie blijft aan
praktisch ieder oppervlak plakken.
• Duurzame elektrostatische producteigenschappen.
• Geen plakmiddel nodig, laat geen
sporen achter.
• Vellen kunnen gemakkelijk verplaatst
worden.
• Workshopkaarten en notitieblaadjes
blijven probleemloos kleven wanneer
ze op de folie worden gestreken.

MAUL Klemboy wandhouder

• Milieuvriendelijk, volledig recyclebaar.
• Formaat 60x80cm.
• Folierol met 25vel.
wit 159100
rol à 25 vel
zwart 159200 rol à 25 vel
wit geruit 159000
rol à 25 vel
transparant 159300
rol à 25 vel

920076
920077
920078
920090

MAUL Klemboy arm
• Wordt geleverd zonder verschuifbare
• Extra losse arm voor zowel de klemboy
magneetklemboys.
wandhouder als voor de standaard.
• Automatische rem bij hoogte• Kan aan beide kanten voorzien worden
verstelling.
met magneetclips.
AO 132cm 6260008
922519
• Lengte 132cm (A0).

• Voor het presenteren van informatie:
plakkaten, posters, drukproeven,
technische tekeningen, ﬂipoverbladen.
• Zwenkarmen, met verschuifbare
magneetclips voor de documenten,
die aan beide kanten kunnen worden
gehangen.
• Verticaal 1m lange, zilver geëloxeerde
aluminium buis.
• 2 Aluminium zwenkarmen A0 (132cm)
met elk 3 verschuifbare magneetclips.
• Arm met geïntegreerde rem om hoogte
naar wens in te stellen.
• Kan worden uitgebreid tot in totaal
grijs
8 armen.

6253084

922505

> VILTSTIFTEN VOOR FLIPOVERPAPIER

MAUL klemlijst
MAUL Klemboy standaard
met voet

1.5-3

Legamaster flipover
starterkit

edding marker voor
flipoverpapier 380

• Alles-in-één basisset voor ﬂipovers.
• Drie blokken ﬂipover-papier 20 vel.
• Vier viltstiften TZ41 en twee viltstiften
TZ48.
Starterkit
• Vier magneten Ø30mm zwart.

• edding Flipchart Marker met ronde
punt.
• Drukt niet door.
• Cap-oﬀ techniek: droogt zonder dop
enkele dagen niet uit.
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124900

920047

• Kunststof houder, cap met pocketclip.
• Sneldrogende, geurneutrale inkt.
• Cap-oﬀ inkt kan tijdelijk open worden
bewaard zonder uit te drogen.
• Economisch: navulbaar.
• Schrijfbreedte 1,5-3mm.
zwart
rood
blauw
groen
assorti

pak à 10 stuks
pak à 10 stuks
pak à 10 stuks
pak à 10 stuks
set à 4 stuks

631031
631032
631033
631034
631039

• Zwenkarmen, met verschuifbare
magneetclips voor de documenten,
die aan beide kanten kunnen worden
gehangen.
• Indien buiten gebruik kunnen de
armen, plaats besparend, ingeklapt
worden.
• Verticaal 1m lange, zilver geëloxeerde
aluminium buis.
• 3 Aluminium zwenkarmen A0 (132cm)
met elk 3 verschuifbare magneetclips.
• Arm met geïntegreerde rem om hoogte
grijs
naar wens in te stellen.

6256084

922524

• Bevestigen van informatie door
klemmen.
• Elegante uitvoering in zilver geanodiseerd alumnium, bijzonder vlak,
slechts 1,3 cm.
• Eenvoudige montage : Zelfklevende
schuimlaag (niet zonder resten te.verwijderen) om oneﬀenheden van de
wand te compenseren.
• Zo gaat het: Op de bovenkant van de
klemlijst drukken, papier in de opening.
schuiven, lijst los laten en de papieren
hangen vast.
• Decent, duurzaam en gunstig.
• Voor buro, garage, hal, keuken of
kinderkamer, aan wanden, kasten of
deuren.

• Per stuk te bevestigen, maar ook
doorlopend naast elkaar.
• Zo kunt u.een (kantoor)ruimte geheel
voorzien van een informatie lijn.
3.5x4cm
11.3x4cm
21.8x4cm
30.5x4cm

aluminium
aluminium
aluminium
aluminium

Product niet gevonden? Bel ons voor informatie!

105976
105977
105979
105980
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> TAFELFLIPOVERS

Jalema Grip wandrail
• In één klap verlost van een overvol
prikbord.
• Handig en eﬀiciënt in het gebruik.
• Stootvast aluminium, voorzien van
boorgaten en bevestigingsmateriaal.
• Voor posters, landkaarten, tekeningen,
memo’s en ﬂipovervellen.
• Het papier is met één beweging en

Opus 2 Ophangsysteem
• De OPUS 2 Click Rail All-In-One kit is
een ﬂexibel schilderij ophangsysteem.
• De montage van het railsysteem
is snel en eenvoudig d.m.v. de
bijgeleverde montageset.
• Het uiterlijk van de ophangrail maakt
dat het makkelijk in elke ruimte en in
elk interieur te integreren is.

zonder het te beschadigen te verwijderen.
• Toepasbaar op kantoor, thuis, op
school, in productiehallen en conferentieruimten.
• De lijst van 34cm is magnetisch,
handig voor op kantoorkasten e.d.
34cm magnetisch
1605333
60cm
1600633
90cm
1600933
120cm
1601233

512848
531700
531701
531702

• De rails zijn belastbaar tot 20 kg/m.
• Inhoud: 2 x 1 meter rail, bevestigingsmateriaal en 2 ophangsets voor
max. 4 kg.
• Kleur wit.
Wandophangsysteem OPUS 2 5 0 6 4 5 7
click rail wit all-in-one
set à 2 stuks
Plafondophangsysteem OPUS 5 0 6 4 5 8
2 Top Rail zwart all-in-one
set à 2 stuks
Ophangset OPUS 2
506459
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• Magneethoudende wandlijst inclusief
vijf blauwe magneten van ø 32mm.
• Eenvoudig aan de wand te bevestigen
d.m.v. de plakstrips aan de achterzijde. 100x5cm

MAUL magneetband
zelfklevend
• Om individuele magneten te maken
voor foto’s en andere kleine
voorwerpen.
• Zeer eenvoudig, afsnijden, opplakken,
klaar.
• Flexibel magneetband, dikte 1mm.
• Rol van 10 meter.

10

set à 2 stuks

470044

Rillstab tafelflipover

• Uitermate geschikt voor presentaties
aan kleine groepen.
• Kleur zwart.

• Rillstab tafelﬂipovers vervaardigd uit
kunststof materiaal.
• Voorzien in de rug van het Rillstab
mechaniek gevuld met 10 of 20
milieuvriendelijke anti-reﬂex tassen.
• Het omslaan van de tassen is zeer
gemakkelijk en de tassen vallen niet
terug.
• De tafelﬂipover is eenvoudig op te
zetten in driehoeksvorm, is snel
inklapbaar en neemt weinig ruimte in
beslag.

A4 staand met 10 tassen
93185
A4 staand met 20 tassen
93190
A4 liggend met 10 tassen
93200
A4 liggend met 20 tassen
93205
A3 staand met 20 tassen
93215
A3 liggend met 10 tassen
93220
A3 liggend met 20 tassen
93225

920122
920192
920193
920195
920196
920197

• Een zijde zelfklevend, andere zijde
magnetisch.
• Met normale schaar lengte naar wens
afsnijdbaar.
• Hechtkracht ca. 40 g/cm.
10mm breed
15mm breed
25mm breed
35mm breed
45mm breed

35mm breed lengte 1 meter 9 2 0 4 1 9
inclusief 3 blauwe magneten
35mm breed lengte 5 meter 9 2 0 4 2 0
35mm breed lengte 25 meter 9 2 0 4 2 2

• Voor het wisselend beschrijven van
magneethoudende schappen in de
opslag of verkoop.
• Ook voor school, buro, kelder, keuken
of aan whiteboards.
• Een zijde voorzien van kunststof laag,
andere zijde magnetisch.
• Beschrijfbaar met non-permanent
marker, droog afwisbaar.
• Met schaar op lengte in te korten.
• Flexibel magneetband, dikte 1 mm.
• Hechtkracht 42 g/cm².

920423
920424
920425
920426
920427

Rillstab tafelflipover de luxe
• Luxe tafelﬂipover vervaardigd uit
kunststof materiaal.
• Voorzien in de rug van een 4-rings
zilverkleurig rond mechaniek ø30mm.
• Inclusief 10 hoezen.
• Zeer eenvoudig op te zetten middels
2 drukknopsluitingen waardoor een
stevig driehoeksmodel ontstaat.
• Handig om mee te nemen vanwege
het handvat.
• Kleur zwart.

A4 liggend met 10 tassen
93121
A3 liggend met 10 tassen
93122

920189
920188

MEER DAN

920385
920386
920387
920388
920389

24.000
ARTIKELEN

Wist je dat wij meer dan
24.000 artikelen in ons
assortiment hebben? In deze
catalogus hebben we hiervan
een selectie opgenomen.
Vind je niet wat je zoekt?
Informeer bij onze verkoopmedewerkers. Waarschijnlijk
hebben wij -je artikel gewoon
op voorraad!

3L magnetische etikethouder

10mm breed
20mm breed
30mm breed
40mm breed
50mm breed

10

920190

MAUL magneetband
beschrijf- en wisbaar

MAUL metaalband
zelfklevend wit
• Zelfklevend metaalband op rol in
handige dispenser.
• Eenvoudig op een wand aan te
brengen en met magneten informatie,
tekeningen, posters e.d. ophangen.
• Kan zelfs door de hoek bevestigd
worden, zo kunt u een (kantoor)ruimte
geheel.voorzien van een informatie lijn.
• Gemakkelijk met een schaar op de
juiste lengte af te knippen.
• 3 jaar garantie.

Dahle magneetstrip wandlijst

• Ideaal voor het laten zien van informatie op metalen ondergronden zoals
kasten, magazijnstellingen, containers
etc.
• Door de vol magnetische achterkant,
makkelijk te verwijderen en te verplaatsen.
• Inclusief geperforeerde insteekkaarten
25x75mm pak à 6 stuk
voor het aanbrengen van barcodes,
55x102mm pak à 3 stuk
nummers, referenties, namen etc.

811580
811582

Product niet gevonden? Bel ons voor informatie!
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> PRESENTATIEMAPPEN

> RECEPTIEALBUMS

Leitz showalbum Recycle

40

Oxford showalbum Polyvision
• Zeer geschikt voor het opbergen en
presenteren van documenten, oﬀertes
en rapporten.
• Vervaardigd van 0,3mm transparant
polypropyleen.
• Transparante, glasheldere insteektas op de voorzijde voor individuele
opmaak.
• Onuitscheurbare insteektas met speciale hoekopeningen zodat documenten
gemakkelijk in- en uitneembaar zijn.

40

A4 20 tassen
blauw
100206087
A4 20 tassen
transparant
100206088
A4 40 tassen
blauw
100206231
A4 40 tassen
transparant
100206232

541843
541848
541853
541858

A5 20 tassen
ciet
A4 10 tassen antraciet
OPUS 2 showalbum
A4 10 tassen wit
A4 20 tassen
Frontview
ciet
A4 20 tassen
• Met transparante insteektas op rugA4 30 tassen
en voorzijde.
ciet
• Met extra insteektas aan de binnenzij- A4 40 tassen
ciet
de van het voorblad.

antra- 5 4 1 3 6 9
541684
541361
antra- 5 4 1 3 5 8
wit
541362
antra- 5 4 1 3 6 3
antra- 5 4 1 3 5 9

• Opvallende, hoogwaardige PP showalbum van topkwaliteit voor dagelijks
gebruik op school, op kantoor en thuis.
• Gemaakt van 90% gerecyclede plastic,
100% recyclebaar en klimaatneutraal.
• Voorzien van Blauwe Engelcertiﬁcering.
• Ideaal voor het presenteren en meenemen van gedrukte A4 tekeningen,
foto’s en papieren.
• 20 of 40 doorzichtige plastic hoezen
aan binnenkant van de rug.
• Capaciteit: 40 of 80 A4 vel
(2 per hoes, 80gr).

• Copy safe folie voorkomt dat inkt van
het papier op het plastic afgeeft.
• Zuurvrij materiaal voorkomt dat papier
na verloop van tijd gelig wordt, perfect
voor langdurige archivering van belangrijke documenten.
• Lichtgewicht, duurzaam en herbruikbaar.
• Alleen etiket, geen verpakkingsafval.
Showmap A4 20 tassen recy- 1398067
cled zwart
Showmap A4 40 tassen recy- 1398068
cled zwart

40

Condoleance album
• Condoleance album met vakverdeling
van 26x21cm.
• 80 bladzijden.
• Kleur zwart

zwart

270084

A5 menukaart zwart
A5 menukaart bruin
A5 menukaart wijnrood
A4 menukaart zwart
A5 insteektas transparant
blister à 10 stuks
Betaalmap zwart

552043
552044
552045
552040
552039

rood
blauw
zwart
wit

270070
270071
270072
270073

> MENUKAARTEN

20
8
2

Rillstab showalbum
Ambassadeur

• Lenen zich uitstekend voor “vertegenwoordigers”-mappen, polismappen,
prijslijsten, oﬀerte mappen, diploma• Representatie showalbum voor hobby
mappen, koormappen.
en beroep vervaardigd uit lederlook
• De glasheldere binnentassen sluiten
materiaal.
perfect aan elkaar, geen beeldverlies
• Aan de linker binnenzijde diverse
bij A3 documenten.
insteekvakken voor visitekaartjes en
documenten.
A4 10 tassen 98014
541501
A4 20 tassen
98024 5 4 1 5 2 1
• Aan de rechter binnenzijde een A4
A4 30 tassen
98034 5 4 1 5 4 1
gelinieerd schrijfblok 25vel.

20

Rillstab showalbum met
voortas
• Representatie showalbum voor hobby
en beroep.
• Lenen zich uitstekend voor
“vertegenwoordigers”mappen, polismappen, prijslijsten, oﬀerte mappen,
diplomamappen, koormappen.
• De glasheldere binnentassen sluiten
perfect aan elkaar, geen beeldverlies
bij A3 documenten.
• Zowel aan de voor- als achterzijde een
transparante insteek waar een A4
document ingeschoven kan worden.
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A4 10 tassen
A4 20 tassen
A4 30 tassen
A4 40 tassen

zwart
zwart
zwart
zwart

99419
99429
99439
99449

541005
541006
541007
541008

Securit menuwijnkaarthouder Basic

A4 30 tassen bordeaux 99433
A4 30 tassen zwart
99434
A4 30 tassen donkerblauw
99435
A4 40 tassen bordeaux 99443
Rillstab showalbum
A4 40 tassen zwart
99444
A4 40 tassen donkerblauw
• Representatie showalbum voor hobby 99445
A4 50 tassen bordeaux 99453
en beroep vervaardigd uit generfd
A4 50 tassen zwart
99454
kunststof.
A4 50 tassen donkerblauw
• Lenen zich uitstekend voor “verte99455
genwoordigers”mappen, polismappen, A4 60 tassen bordeaux 99463
A4 60 tassen donkerblauw
prijslijsten, oﬀerte mappen, diplomamappen, koormappen en de perfecte 99465
A4 60 tassen zwart
99464
map voor uw fotopresentatie.
A4 80 tassen zwart
99484
• Geen storend mechaniek.
A4 80 tassen donkerblauw
• De glasheldere binnentassen sluiten
99485
perfect aan elkaar, geen beeldverlies A4 100 tassen bordeaux
99493
bij A3 documenten.
A4 100 tassen zwart 99494
• De showalbums liggen volkomen vlak,
A4 100 tassen donkerblauw
bladeren als in een boek, de binnen99495
tassen slaan/vallen niet terug.
A4 120 tassen zwart 99004
• Bespaart u veel ruimte en gewicht ten A4 200 tassen zwart 99204
99314
opzichte van andere presentatiemap- A3 12 tassen zwart
A3 24 tassen zwart
99334
pen.
A3 36 tassen zwart
99354
A4 10 tassen bordeaux 99413 5 4 1 1 0 2 A5 10 tassen bordeaux 99513
A4 10 tassen zwart
99414 5 4 1 1 0 1 A5 10 tassen zwart
99514
A4 10 tassen donkerblauw
5 4 1 1 0 3 A5 10 tassen donkerblauw
99415
99515
A4 20 tassen bordeaux 99423 5 4 1 1 2 2 A5 30 tassen bordeaux 99533
A4 20 tassen zwart
99424 5 4 1 1 2 1 A5 30 tassen zwart
99534
A4 20 tassen donkerblauw
5 4 1 1 2 3 A5 30 tassen donkerblauw
99425
99535
20

541142
541141
541143
541262
541261
541263

• Diverse mappen voor gebruik in de
horeca.
• Prachtige klassieke stijl met opdruk
in goud.
• De mappen zijn afgewerkt met
verstevigde hoeken.
• Verkrijgbaar in verschillende formaten.

Securit menuwijnkaarthouder Trendy
A5 menukaart zwart
A5 menukaart wijnrood
A4 menukaart zwart
A4 menukaart wijnrood
A4 wijnkaart zwart
Betaalmap zwart

552029
552030
552027
552028
552032
552031

• Hoogwaardige kwaliteit menu-,
wijn- of betaalmap met moderne,
strakke uitstraling.
• Menu- en wijnkaart zijn voorzien van
één inlegvel voor presentatie van
4 x A4 pagina`s.

552046

541162
541161
541163
541182
541183
541181
541201
541203
541222
541221
541223
541241
541244
541271
541281
541009
541002
541001
541003
541022
541021
541023

48

Receptiealbum Basicline

48

Receptiealbum Lonzo
•
•
•
•

Receptiealbum met kunstledere kaft.
Formaat 205x260mm.
48 witte bladen.
Inlegvel met 6 vakjes.

wit
zwart
rood
blauw

270080
270081
270082
270083

• Receptiealbum met zachte kaft van
Balacron kunstleder, voorzien van
het woord “Receptie”.
• 48 bladen.
• De rechterpagina is bedrukt met
6 vakjes.
• Formaat 200x265mm.

Product niet gevonden? Bel ons voor informatie!
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INFOTASSEN EN TOEBEHOREN

GARANTIE

5
JAAR

Durable zichtpanelensysteem
Sherpa Style
• Module met 10 zichtpanelen in
A4-formaat.
• Geleverd met ruiters en blanco inserts.
• Met 5 jaar garantie.

bureaustandaard
5854.01
wandstandaard
5855.01

921071
921070

GARANTIE

5
JAAR

Durable zichtpanelensysteem
Sherpa Motion

Durable zichtpanelensysteem
Vario Pro

• Soepel draaiende tafelmodule met
10 zichtpanelen in A4-formaat.
• Kwalitatieve en stabiele basisvoet die
360° kan draaien en ook zorgt voor
een variabele leeshoek.
• Daardoor kunnen de zichtpanelen
gemakkelijk al staand of al zittend
geraadpleegd worden.
• Geleverd met ruiters en blanco inserts.
zwart
• Met 5 jaar garantie.

GARANTIE

5587.01

921000

• Multifunctioneel zichtpanelensysteem
met metalen voet.
• Doordat de paneelhouder 90º kan
draaien is deze set geschikt voor
zowel staand als liggend gebruik.
• De set kan zowel als tafelmodule
als wandmodule worden gebruikt.
Complete set met 10 panelen en tabs.
complete set 5579.00
• Gemaakt van polypropyleen.

920968

5
JAAR

Durable zichtpanelensysteem
Sherpa Soho
• Tafelstandaard met 5 zwarte A4
zichtpanelen van polypropyleen.
• Speciaal ontwikkeld voor “small oﬀice
en home oﬀice”.
• Dankzij de compacte voet is het
mogelijk om dit zichtpanelensysteem
ook in kleinere ruimtes te gebruiken.

inclusief 5 infotassen zwart
5540.01

921001

GARANTIE

5

Durable zichtpanelensysteem
Vario

JAAR

Durable zichtpanelensysteem
Sherpa
• Representatief, innovatief en met
perfecte styling.
• Overzichtelijk systeem voor staande
A4-infotassen.
• Het modulaire systeem is per tien
infotassen uit te breiden.
• Zeer stabiel en slipvast.
• Met 5 jaar garantie.

410

GARANTIE

5
JAAR

inclusief 10 infotassen
zwart/rood 5632.00
inclusief 10 infotassen
zwart/grijs 5632.22
uitbreidingsset zonder
infotassen 5624.57

920997
920988
920998

• Zichtpanelensysteem voor op het
bureau en aan de muur.
• Sets worden compleet geleverd
inclusief metalen houder, zichtpanelen
en ruiters.
• Geschikt voor gebruik in werkplaatsen,
verkoopruimtes en showrooms.
• De panelen zijn eenvoudig uit de
houder te halen en/of te wisselen.
• Gemaakt van polypropyleen.

5

Durable zichtpanelen
tafelstandaard zwart A4 met 9 2 2 5 2 8
10 zwarte tassen 5570.01
tafelstandaard grijs A4
920965
met 30 assorti tassen
5510.00
muurconsole A4 met 20
920966
assorti tassen 5512.00

• Zichtpanelen in A4-formaat.
• Vervaardigd uit polypropyleen.
• Dankzij de anti-reﬂectielaag kunnen
documenten in de panelen worden
gekopieerd of gescand.
• Verkrijgbaar in diverse kleuren.
• Met 5 jaar garantie.

A4 zwart 5606.01
set à 5 stuk
A4 rood 5606.03
set à 5 stuk
A4 grijs 5606.10
set à 5 stuk

Product niet gevonden? Bel ons voor informatie!

920990
920991
920995
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Jalema Flex-o-Frame
Infomanager Superior

Jalema Flex-o-Frame
bureaustandaard Premium
• Bureaustandaard inclusief 10 infotassen voor A4-formaat, geschikt voor 20
A4-tjes.
• De bureaustandaard doet uitstekend
dienst in kantoor- en verkoopomgevingen.

blauw
zwart
rood
wit

7968402
7968419
7968415
7968418

920978
920979
920936
920937

• Handig kunststof informatiesysteem
in zwart voor op het bureau of aan
de wand.
• De gebruiker bepaalt zelf de optimale
leesstand.
• De basisset heeft 10 A4-infotassen
voor 20 A4-tjes.
• Uit te breiden met 5 uitbreidingssets
tot maximaal 60 infotassen.
• Zeer stabiele standaard door de
verzwaarde metalen onderzijde.

basisset met 10 zwarte
tassen 7967519
basisset met 10 blauwe
tassen 7967502
basisset met 10 rode tassen
7967515

920980
920981
920934

Jalema Flex-o-Frame
wandelement inclusief 5
tassen

• De infotassen zijn uitneembaar.
• Snel in -en uitvoegen van documenten
door handige zijsluiting.
• Element is gemaakt van zwart plaatstaal (eenvoudige bevestiging).

• Uitermate geschikt voor toepassingen
in werkplaats, magazijn en winkel.
• Compleet met 5 A4-infotassen voor
10 A4-tjes.

zwarte tassen
7968019
blauwe tassen
7968002

920986
920985

Jalema Flex-o-Frame
wandelement magnetisch
met 5 tassen

• Compleet met 5 A4-infotassen voor
10 A4-tjes.
• De infotassen zijn gemakkelijk
uitneembaar.
• Snel in- en uitvoegen van documenten
• Sterk magnetisch.
• Uitermate geschikt voor werkplaatsen, door handige zijsluiting.
zwarte tassen
920964
productiehallen en magazijnen.
7968119
• De informatie blijft stofvrij.

1

Jalema Flex-o-Frame infotas
• De vernieuwde infotassen hebben een
opening aan een lange en een korte
zijde zodat de inhoud makkelijk kan
worden verwisseld.
• Vervaardigd uit mat folie en daardoor
niet reﬂecterend.
• De ingestoken vellen plakken niet vast
aan de folie.
• Te kopiëren zonder het origineel uit de
tas te halen.
• Watervast.
• Geschikt voor alle Flex-o-Frame elementen en standaarden.
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Jalema Flex-o-Frame
wandelement inclusief 10
tassen

1

A4 wit
7960618
pak à 10 stuks
A4 zwart 7960619
pak à 10 stuks
A4 rood 7960615
pak à 10 stuks
A4 blauw 7960602
pak à 10 stuks
A4 groen 7960608
pak à 10 stuks
A4 geel 7960606
pak à 10 stuks

920950
920951
920952
920953
920954
920955

Jalema Flex-o-Frame infotas
met ophangring
• De infotassen zijn vervaardigd uit mat
folie en daardoor niet reﬂecterend.
• Het ingestoken vel plakt niet aan de
folie.
• Te kopiëren zonder het origineel uit de
tas te halen.
• Formaat A4.

blauw 7961102
pak à 10 stuks
rood 7961115
pak à 10 stuks

920963
920962

• Uitermate geschikt voor toepassingen
in werkplaats, magazijn en winkel.
• Compleet met 10 A4-infotassen, voor
20 A4-tjes.
• De infotassen zijn uitneembaar.
• Snel in- en uitvoegen van documenten
door handige zijsluiting.
• Element is gemaakt van zwart
plaatstaal (eenvoudige bevestiging).

blauwe tassen
7968202
zwarte tassen
7968219
rode tassen 7968215

920917
920918
920919

Jalema Flex-o-Frame
indicatieruiter voor
infotassen
• Indicatieruiters van 50mm.
• Eenvoudig aan de infotas te klikken.
• Vergemakkelijkt het bladeren.

voor infotassen
7961820 pak à 10 stuks

Product niet gevonden? Bel ons voor informatie!

920974
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Folderbakjes- en houders

Folderbakjes- en houders

> TAFEL- EN MENUSTANDAARDS

> FOLDERBAKJES

Quantore folderhouder
Quantore kaarthouder
T-standaard

Quantore kaarthouder
L-standaard
• Transparante houder voor perfecte
zichtbaarheid in A4 en A5 formaat.
• Opening aan de zijkant om uw ﬂyer
te presenteren.
• Stabiele onderkant.
• De kaarthouder is ook te gebruiken
voor uw Corona communicatie in de
winkel.
• Gemaakt van polystyreen.

A4 staand
A5 staand

506339
506340

• Transparante houder voor perfecte
zichtbaarheid in A4 en A5 formaat.
• Opening aan de onderkant om uw
ﬂyer te presenteren.
• Dubbelzijdige display.
• Stabiele onderkant.
• De kaarthouder is ook te gebruiken
voor uw Corona communicatie in
de winkel.
• Gemaakt van polystyreen.

OPUS 2 kaarthouder
T-standaard aluminium voet

506338
506341

A4 staand
A5 staand

• Kaarthouder voor een glasheldere
presentatie van menu- of prijskaarten.
• Gemaakt van hoogwaardig glashelder
acrylaat.
• Voor tweezijdige presentatie.
• Voorzien van een hoogwaardig
1/3 A4
A5
aluminiumvoet.
A4
• T-standaard.

350060
350061
350062

506439
506440
506441

• Transparante houder voor perfecte
zichtbaarheid.
• Opening aan de bovenkant om uw
folder te presenteren.
• Stabiele onderkant.
• Folderhouder heeft een lichte buiiging
naar achter voor een goede
presentatie.
• De folderhouder is ook te gebruiken
voor uw Corona communicatie in de
winkel.
a5 transparant
• Gemaakt van polystyreen.
a4 transparant
• Verkrijgbaar in A4 en A5 formaat.

506336
506337

> TAFELNAAMBORDJES

OPUS 2 tafelnaambordjes
V-standaard
• Kaarthouder in dakvorm voor een
glasheldere naampresentatie
op bureaus, de balie en voor
vergaderingen.
• Tweezijdig leesbaar.
• Inclusief blanco kaartje.

• Gemaakt van hoogwaardig
transparant acrylaat.
• In verschillende afmetingen verkrijgbaar.
70mmx100mm
350080
70mmx150mm
350081
210x100mm 350082

506448
506449
506450

OPUS 2 kaarthouder
L-standaard schuin
• Deze Opus 2 folderhouders zorgen
voor een glasheldere presentatie van
folders, catalogi en prijskaarten.
• Zij zijn gemaakt van acryl.
• Het plaatmateriaal is 2mm dik en met
de hand gebogen.
• Voor leaﬂets, folders en brochures.
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OPUS 2 tafelnaambordje
acryl/aluminium
• Tafelnaambordje voor een professionele presentatie.
• Gemaakt van hoogwaardig transparant acrylaat.
• Voor tweezijdige presentatie.

• Voorzien van een hoogwaardig aluminiumvoet.
• T-standaard.
• Inclusief blanco kaart.
• In verschillende afmetingen verkrijgbaar.
52x100mm 350085
2 stuks
61x150mm 350086
2 stuks
61x210mm 350087
105x297mm 350088

doos à 9 2 1 0 4 4
doos à 9 2 1 0 4 5
921046
921047

506400
506401
506406
506407
506465
506466
506467
506468

• Deze Opus 2 menukaarthouders
zorgen voor een glasheldere presentatie van folders en prijskaarten.
• Zij zijn gemaakt van acryl.
• Het plaatmateriaal is 2mm dik en met
de hand gebogen.

• Folderbakje voor een glasheldere
presentatie van folders, catalogi en
prijskaarten.
• Stevig en glashelder hoogwaardig
kunststof.
• Capaciteit 35 mm.
• In verschillende formaten verkrijgbaar.

1/3 A4
350070
A5
350071
A4
350072
A4 incl. houder 350073

506442
506443
506444
506469

• Folderbakje voor een glasheldere
presentatie aan de wand van folders,
catalogi en prijskaarten.
• Stevig en glashelder hoogwaardig
3mm dik kunststof.
• Voorzien van boorgaten.
1/3 A4 wand 350075
A5 wand
350076
• Capaciteit 35 mm.
350077
• In verschillende formaten verkrijgbaar. A4 wand

506445
506446
506447

OPUS 2 folderbak tafel/wand

OPUS 2 kaarthouder
T-standaard recht
A4 staand 350000
A4 liggend 350001
A5 staand 350002
A6 staand 350004
90x60mm liggend 350125
A7 liggend 350126
A3 staand 350127
A4 staand 350128

OPUS 2 folderbak wand

OPUS 2 folderbakje
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A4 staand
350052
A5 staand
350054
A6 staand
350055
Din lang staand 350058

506418
506419
506420
506464

• Folderbakje voor een glasheldere
presentatie van folders, catalogi en
prijskaarten.
• Geschikt voor aan de wand of staand
op de tafel.
• Stevig en glashelder hoogwaardig
kunststof.
• Capaciteit 41mm.

OPUS 2 visitekaartenbak

A4 wand 350074

506470

•
•
•
•

Visitekaartbakje van transparant.
Geschikt voor diverse visitekaartjes.
Liggend model.
Binnenmaat 111x50x21mm.

balie
balie met voorbeeldvenster

Product niet gevonden? Bel ons voor informatie!

370052
370053
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Folderbakjes- en houders

Helit wandfolderhouder 4xA4

Helit wandfolderhouder 4xA5

• Wandboogdisplay voor het professioneel en overzichtelijk presenteren van
A4 brochures.
• Voorzien van 4 vakken.
• Afmetingen 275x80x540mm.
• In diverse kleuren te bestellen.
• Wordt compleet gemonteerd geleverd.
• Eenvoudige wandmontage.
zilverkleurig
• Geschikt voor gebruik in o.a. wachtzwart
kamers en ontvangstruimtes.

• Wandboogdisplay voor het professioneel en overzichtelijk presenteren van
A5 brochures.
• Voorzien van 4 vakken.
• Afmetingen 215x80x540mm.
• In diverse kleuren te bestellen.
• Wordt compleet gemonteerd geleverd.
• Eenvoudige wandmontage.
• Geschikt voor gebruik in o.a. wachtkazilverkleurig
mers en ontvangstruimtes.

506326
506327

506328

OPUS 2 verzamelbox acryl
• Visitekaartjes verzamelbox te gebruiken tijdens beurzen, activiteiten.
• Voorzien van sleuf voor visitekaartjes,
actie- , of stemformulieren.
• Afsluitbaar d.m.v. hangslot met 2
sleutels.
• Helder transparant acrylaat 3mm.
Verzamelbox
• Afmeting 200x200x200mm.

OPUS 2 folderstandaard
meervoudig

370054

• Folderbakje van glashelder, recyclebaar polystyreen.
• Ook geschikt voor wandmontage.
• In verschillende formaten verkrijgbaar.

4vaks A5
3vaks A4
4vaks 1/3 A4
2vaks A4
6vaks A4

350100
350101
350102
350105
350106

506451
506452
506453
506471
506472

Helit wandfolderhouder 4x1/3
• Wandboogdisplay voor het professioneel en overzichtelijk presenteren van
1/3 A4 brochures.
• Voorzien van 4 vakken.
• Afmetingen 165x80x540mm.
• In diverse kleuren te bestellen.
• Wordt compleet gemonteerd geleverd.
• Eenvoudige wandmontage.
• Geschikt voor gebruik in o.a. wachtkazilverkleurig
mers en ontvangstruimtes.

506330

Foamboarden
• Foamboard is een hard schuim dat een
beide zijden is beplakt met papier.
• Licht, stabiel en met een scherp mes
gemakkelijk te snijden.
• Foamboard kan je verlijmen, stansen
en zelfs schroeven.
• Het materiaal is uitermate geschikt
voor presentaties, maquettes of
modelbouw.
• Dikte 5mm.

OPUS 2 folderhouder wand

OPUS 2 posterhouder

• Wandfolderhouder van glashelder
polystyreen.
• Koppelbaar door middel van
innovatief koppelsysteem.
• Zowel onder als naast elkaar
uitbreidbaar.
• Set van 4 folderbakjes.

• Deze Opus 2 posterhouders zorgen
voor een glasheldere presentatie van
posters en tekeningen.
• Zij zijn gemaakt van acryl.
• Het plaatmateriaal is 2mm dik en met
de hand gebogen.
• Voor leaﬂets, folders en brochures.
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A4 wand staand 350103
doos à 4 stuks
A4 wand liggend 350104
doos à 4 stuks

506454
506455

Foamboard steun
• Foamboard steun geschikt voor A4 en
A3 formaat
A4 staand 350010
A3 staand 35008

506409
506456

A3 steun zwart
pak à 9 2 0 5 0 0
10 stuks
A3 steun wit pak à 10 stuks 9 2 0 4 9 9

A4 wit pak à 10 stuks
920491
A3 steun zwart pak à 10 stuks 9 2 0 5 0 0
A3 wit pak à 10 stuks
920492
A3 steun wit pak à 10 stuks 9 2 0 4 9 9
50x70cm wit pak à 10 stuks 9 2 0 4 9 3
70x100cm wit pak à 10 stuks 9 2 0 4 9 4
A4 zwart pak à 10 stuks
920495
A3 zwart pak à 10 stuks
920496
50x70cm zwart pak à 10 stuks9 2 0 4 9 7
70x100cm zwart
920498
pak à 10 stuks

Product niet gevonden? Bel ons voor informatie!
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Folderbakjes- en houders
>

Badges

FOLDERSTANDAARDS

> BADGEKOORDEN

Opus 2 folderstandaard
inklapbaar
• Folderstandaard enkelzijdig inklapbaar
geproduceerd van aluminium.
• Met 5 transparante kunststof
folderhouders.
• Folderhouders voor A4-formaat.
• Bodemplaat van 18mm dik MDF.
• Inclusief handige draagtas.
• Geschikt voor gebruik op o.a. beurzen, 5xA4-formaat opvouwbaar
350600
productpresentaties.

Durable textielkoord met
karabijnhaak

922544

Opus 2 folderstandaard
• Folderstandaard voor vrijstaande
presentatie.
• Verkrijgbaar in diverse uitvoeringen.
• Geschikt voor A4 of A3 formaat.

• 20mm brede textielkoord met
veiligheidssluiting die open springt
bij een te hoge trekbelasting.
• Dankzij de karabijnhaak kunt u
deze textielkoord combineren met
sleutelhangers of congresspelden die
voorzien zijn van een clipuitsparing.
• Lengte 44cm.

Durable textielkoord met
CardFix
6xA4-formaat 350501
1xA4-formaat 350500

922543
922542

zwart 8137.01
doos à 10 stuks
rood 8137.03
doos à 10 stuks
geel 8137.04
doos à 10 stuks
groen 8137.05
doos à 10 stuks
donkerblauw 8137.07
doos à 10 stuks

327925
327926
327927
327928
327929

• Bezoekerspassen e.d. zijn nu
gemakkelijk te scannen.
• Met kaarthouder voor het snel
bevestigen van bedrijfs-, beveiligingsen bezoekerspassen en visitekaartjes.
• Lengte 44cm.

• CARD FIX met textielkoord 20mm.
• Met veiligheidssluiting die open springt zwart 8187.01
doos à 10 stuks
bij een te hoge trekbelasting.

921244

Durable textielkoord met
klem
• 10mm brede textielkoord met veiligheidssluiting die open springt bij een
te hoge trekbelasting.

Durable afrolmechanisme

• Dankzij de klem kunt u deze textielkoord combineren met congresspelden
die voorzien zijn van een speld of
clipuitsparing.
• Lengte 44cm.
zwart 8119.01
doos à 10 stuks

327960

• Voorzien van een metalen klem op
de achterzijde
• Lengte van het koord 80cm.

• Uittrekbaar koord in een kunststof
houder.
80cm lang 8152.58
• Aan de drukknop-lus kunnen gemakke- doos à 10 stuks
lijk congresspelden worden bevestigd. 80cm 822823

921214
1388502

SNEL VINDEN
WAT JE ZOEKT

Dankzij de logische hoofdstukindelingen en de
handige kleurentabs
raak je het spoor in onze
catalogus nooit bijster.
Achterin vind je een uitgebreide inhoudsopgave,
waarin je alfabetisch
kan zoeken.
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Durable afrolmechanisme
met ring

Durable afrolmechanisme
metaal
• Uittrekbaar koord in een verchroomde
houder.
• Voorzien van een metalen klem op de
achterzijde.
• Extra stevige kwaliteit.
80cm lang
• Lengte 80cm.

8225.23

921229

• Uittrekbaar koord in een kunststof
houder.
• Met sleutelring.
• Voorzien van een kunststof klem op de
achterzijde.
80cm lang met ring
• Ringdiameter 25mm.
8222.58 doos à 10 stuks
• Lengte van het koord ca 80cm.

Product niet gevonden? Bel ons voor informatie!

921225
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Badges

Durable afrolmechanisme
Style led
• Afrolmechanisme met sleutelring.
• Stijlvol ovaal afrolmechanisme met
metalen afwerking en clip bovenaan.

Durable veiligheidpashouder
met textielkoord
• Houder met innovatief klemmechanisme voor identiteitspassen of
veiligheidspassen.

Badges

Durable afrolmechanisme
strong
• Met sterk led-lampje om onder andere
sleutelgaten te belichten.
• Lengte 80cm.
80cm lang met ring en
ledlampje 8198.01

921273

• Het klemmechanisme beschadigt de
pas niet.
• Met luxueuze textielkoord.
• Geschikt voor staand en liggend
formaat.
met textielkoord
921246
8207.58
doos à 10 stuks

• Afrolmechanisme voor zware
kaarthouders of sleutels.
• De magnetische sluiting ondersteunt
een gewicht tot 300 gram.

Durable veiligheidpashouder
Pro
• Houder met innovatief klemmechanisme voor identiteitspassen
of veiligheidspassen.

• Met kleine sleutelring en
drukkknopsluiting.
• Lengte: 60 cm.
60cm 8329.01
à 10 stuks

blister 9 2 1 2 0 7

• Het klemmechanisme beschadigt de
pas niet.
• Met luxueus afrolmechanisme.
• Geschikt voor staand en liggend
formaat.
met afrolmechanisme
8307.58 doos à 10 stuks

921245

Durable badge met speld

• Met duimuitsparing op de rugzijde
waardoor de insteekkaartjes eenvoudig te wisselen zijn.

• Transparante uitvoering van hoogwaardig acryl.
• Met de golfspeld is deze congresspeld
gemakkelijk op kleding te spelden.
• De insteekkaartjes zijn professioneel
te bedrukken met gratis Duraprint
software.

30x60mm 8006.19
pak à 100 stuks
40x60mm 8100.19
pak à 100 stuks
40x75mm 8008.19
pak à 100 stuks
54x90mm 8004.19
doos à 50 stuks

Durable badge met
combiklem
• Met de combiklem kunt u deze congresspeld opspelden of vastklemmen
op kleding.
• De inserts zijn professioneel te

921233
921238
921223
921232

bedrukken met gratis Duraprint
software.
40x75mm 8121.19
doos à 25 stuks
54x90mm 8101.19
doos à 50 stuks
54x90mm combiklem
869900

921218
921234
1388500

Quantore badge met speld
• Transparante uitvoering.
• Met verwisselbaar blanco insteekkaartje.
• Met duimuitsparing op de rugzijde
waardoor de insteekkaartjes eenvoudig te wisselen zijn.

Quantore badge met clip
en speld
• Transparante uitvoering.
• Met verwisselbaar blanco insteekkaartje.

• Met de golfspeld is deze congresspeld
gemakkelijk op kleding te spelden
• Onder meer geschikt voor vergaderingen, recepties, conferenties en
seminars.
40x75mm
40x60mm

921333
921332

• Met duimuitsparing op de rugzijde
waardoor de insteekkaartjes eenvoudig te wisselen zijn.
• Met de golfspeld is deze congresspeld
gemakkelijk op kleding te spelden
• Onder meer geschikt voor vergaderingen, recepties, conferenties en
seminars.
40x75mm
60x90mm

921330
921331

> BADGES

• Kan gebruikt worden in staand of
liggend formaat.
• Leverbaar in een open versie, zodat
uw pas snel leesbaar is door paslezers, of een gesloten versie om
• Houder voor bedrijfspassen met
uw pas te beschermen.
afrolmechanisme.
• Met duimuitsparing voor het gemakke- • Lengte 80cm.
• Afmetingen van de insert 54x85mm.
lijk vervangen van de kaart.
• Gecombineerd met een drukknopslui- 54x85mm open versie
921271
ting en een afrolmechanisme voorzien 8011.19 doos à 10 stuks
54x85mm gesloten versie
921272
van een metalen klem op de achter8012.19 doos à 10 stuks
zijde.

Durable veiligheidspashouder
met afrolmechanisme
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Durable veiligheidspashouder
• De houder is voorzien van een draaibare clipbevestiging die zowel aan
de bovenkant als aan de zijkant kan
worden bevestigd.
• Zeer stevige kwaliteit.

• Kan ook worden gecombineerd met
een textielkoord of een afrolmechanisme.
• Leverbaar in een open versie, zodat
uw pas snel leesbaar is door paslezers, of een gesloten versie om uw
pas te beschermen.
54x85mm open versie 8118.19 9 2 1 2 1 6
doos à 25 stuks
54x85mm gesloten versie
921217
8005.19 doos à 25 stuks

Durable badge met clip
• Met draaibare clipbevestiging.
• In open of gesloten versie leverbaar.
• Ook mogelijk om te combineren met
een afrolmechanisme of een textielkoord.

60x90mm gesloten model
921226
liggend 8003.19
doos à 25 stuks
60x90mm open model liggend 9 2 1 2 3 5
8106.19 doos à 25 stuks
90x60mm gesloten model
921231
staand 8002.19
doos à 25 stuks

Quantore badge met clip
• Transparante uitvoering.
• Met verwisselbaar blanco insteekkaartje.
• Met duimuitsparing op de rugzijde
waardoor de insteekkaartjes eenvoudig te wisselen zijn.

• Met de golfspeld is deze congresspeld
gemakkelijk op kleding te spelden
• Onder meer geschikt voor vergaderingen, recepties, conferenties en
seminars.
60x90mm

Product niet gevonden? Bel ons voor informatie!

921334
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Badges
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OPUS 2 printbare A4 vellen
voor badges

20

Durable badge met magneet
• Congresspeld met solide bevestiging
dankzij de stevige magneet.
• Ook geschikt voor op kwetsbare
kleding.

40x75mm vlak 8116.19
doos à 25 stuks
40x75mm bol 8123.19
doos à 25 stuks
54x90mm vlak 8117.19
doos à 25 stuks

921215
921219
921224

OPUS 2 badge met magneet
• Badge gemaakt van helder transparant PVC.
• Met duimgreep voor het gemakkelijk
insteken van het naamkaartje.

• Voorzien van een magneet voor
een bevestiging aan kleding zonder
beschadiging.
• Beschikbaar in 2 formaten.

Durable Duraprint
badgekaartjes

75x40mm magnetisch 121267 9 2 1 3 0 9
doos à 24 stuks
90x45mm magnetisch 121268 9 2 1 3 4 0
doos à 24 stuks

• Insteekkaarten op A4-formaat.
• Voorzien van microperforatie, zodat
de afzonderlijke kaartjes gemakkelijk
kunnen worden verdeeld.

>

• Gemakkelijk te bedrukken met uw
inkjet- of laserpinter.
40x75mm pak à 240 stuks 9 2 1 2 9 7
54x90mm pak à 200 stuks 9 2 1 2 9 8
60x90mm 1456.02
pak à 9 2 1 2 9 9
160 stuks

•
•
•
•

Insteekkaarten op A4-formaat.
180gr karton.
Voorzien van microperforatie.
Te gebruiken in laser-, inkjetprinter of
kopieerapparaat.
• Templates zijn eenvoudig te downloaden via www.europel.nl

65x95mm
stuks
54x90mm
stuks

blister à 200

921293

blister à 250

921316

BADGES ZELFKLEVEND

20

Herma zelfklevende badges

Durable badge Classic
Durable badge Click Fold
• Uitvouwbare badge vervaardigd uit
voorgevormde PP folie met vervangbare blanco insteekkaartjes.
• De voor- en achterzijde van deze
badge zijn uit één stuk verbonden
door een ﬂexibel plastic scharnier.

• Beschikbaar in twee formaten met elk
meerdere bevestigingsmogelijkheden.
40x75mm met combi clip
8211.19 doos à 25 stuks
54x90mm met combi clip
8214.19 doos à 25 stuks
40x75mm met magneet
8212.19 pak à 10 stuks

921281
921284
921282

• Congresspeld in premium uitvoering.
• Combinatie van hoge kwaliteit en
stijlvol design.
• De badge is voorzien van een zilverkleurige afwerking en een dubbele
magneet of een combiklem om te
bevestigen aan kledij (ook geschikt
voor kwetsbare kledij).

• De insert vervangen kan snel en
gemakkelijk.
• Een ontwerp voor de insert maak je
professioneel met de gratis Duraprint®
software.
30x65mm met magneet
pak à 10 stuks
34x74mm met magneet
pak à 10 stuks
34x74mm met combiklem
pak à 10 stuks

921288
921290
921291

• Etiketten van acetaatzijde, op A4-vellen, zelfklevend.
• Ideaal geschikt voor seminars, vergaderingen, beurzen of voor het labelen
van stoﬀen, tapijten en matrassen.
• Praktisch alternatief voor plastic
plaatjes: snel beschreven, perfect
hechtend zonder speldje.
• Flexibel textielmateriaal, goed hechtend, goed verwijderbaar.
• Attentie: niet op ﬁjn leer of ﬁjne
textiel, bijv. zijde of ﬂuweel plakken.
• Voor laserprinters, kopieerapparaten,
kleurenlaserprinters en kleurenkopieerapparaten.
• Niet geschikt voor inkjetprinters.
• Gratis softwareoplossingen: www.
herma.com/software.

80x50mm wit rood
20 vel
80x50mm wit blauw
20 vel
63.5x29.6mm
63.5x29.6mm
80x50mm
199.6x143.5mm
63.5x29.6mm
88.9x33.8mm

doos à 8 1 0 9 9 6
doos à 8 1 0 9 9 7
817017
817018
817019
817024
817021
817022

Avery badgeset

20

Avery zelfklevende badges
Durable veiligheidspashouder
mapje
• Mogelijk om te combineren met een
textielkoord, afrolmechanisme of een
ketting.
• Keuze uit open versie om de insert te
veranderen zonder de klem te openen
of gesloten versie, zodat de insert
stevig vast zit.
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60

OPUS 2 Uitdeelplateau
60x90mm gesloten
921276
8135.19
doos à 20 stuks
60x90mm open
921277
8136.19
doos à 20 stuks
60x90mm gesloten met
921278
textielband 8600.19 doos à
5 stuks

• Plateau van stevig zwart 8mm dik PVC
schuim met 15 sleuven van 5mm diep.
• Geschikt voor het makkelijk sorteren
van 60 badges van het formaat
95x60mm of 75 badges 75x40mm.
zwart
• Afmeting 290x390x8mm.

921237

• Zelfklevende naambadge van
acetaatzijde.
• Geschikt voor laserprinters.
• Eenvoudig van kleding te verwijderen
zonder lijmresten achter te laten (niet
geschikt voor zijde, leer of suède).
• Badges zijn voorafgaand aan gebruik
los te halen om op willekeurige
volgorde te kunnen leggen.
• Templates zijn eenvoudig te downloaden via avery.eu.

63,5x29,6mm 540 stuks
811139
doos à 20 vel
80x50mm 200 stuks L4785 8 1 1 1 2 9
doos à 20 vel
80x50mm met rood kader
811130
200 stuks L4786
doos à 20 vel
80x50mm met blauw kader 8 1 1 1 3 4
200 stuks L4787
doos à 20 vel

• Het groter formaat badge is ideaal
voor evenementen of seminars waar
de badge meer informatie moet
bevatten zoals een plattegrond
omschrijving.
• Complete set met naambadgehouders,
bedrukbare insteekkaarten en
lanyards.
• A6-formaat is ideaal geschikt wanneer
u meer informatie kwijt wil op uw
naambadge.
• Badgehouders gemaakt van PVC
vrij materiaal.
• Bedrukbare insteekkaarten zijn gemaakt van FSC-gecertiﬁceerd papier.
• Bespaar tijd met GRATIS gemakkelijk
te gebruiken Avery templates en
badge met insteekkaarten A6 8 1 1 1 3 1
software.
doos à 10 stuks
• 10 badges en 12 insteekkaarten.

Product niet gevonden? Bel ons voor informatie!
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> PLANBORDEN

> JAARPLANNERS

Quantore Weekplanagenda

GARANTIE

5
JAAR
GARANTIE

5

Legamaster jaarplanner
verticaal
• Dit planbord is magnetisch en te
beschrijven als een whiteboard.
• Handig te gebruiken als persoonlijk
planbord.
• Afmetingen per blokje 15x50mm.
• 12 maandkolommen en 31 dagkolommen.
• Met geanodiseerde aluminium omlijsting.
• Inclusief aﬂeggoot, accessoireset en
bevestigingsset.

• Formaat 13,5x30,5cm.
• Liggend.

JAAR

•
•
•
•

Eén week per pagina.
80gr papier.
Met kopspiraal.
Gemaakt van FSC-gecertiﬁceerde
grondstoﬀen.

weekplanagenda

336044

Quantore vakantieplanner

• Afmetingen 42x59,4cm, gevouwen
21x29,7cm.
• De vakantieplanning van alle medewervakantieplanner
336042
kers in één oogopslag.

Legamaster projectplanner

60x90cm

412000

950812

• Whiteboard en magneethoudend
planbord ineen.
• Geschikt voor het plannen van korte
termijnroosters voor 5 personen of
5 projecten.
• Afmetingen per blokje 20x110mm.
• Met geanodiseerde aluminium
omlijsting.
• Inclusief aﬂeggoot, accessoireset en
bevestigingsset.

60x90cm 418000
gelamineerd oprolbaar

950813
900978
GARANTIE

25
• Afmetingen per blokje 22x70mm.
• 12 maandkolommen en 31 dagkolommen.
Legamaster jaarplanner
• Voorzien van magnetische datumhorizontaal
stroken die elk jaar verschoven
kunnen worden.
• Magneethoudend planbord dat als een
• Met geanodiseerde aluminium
whiteboard beschreven kan worden.
omlijsting.
• Geëmaileerd oppervlak met 25 jaar
• Inclusief aﬂeggoot, accessoireset
garantie.
en bevestigingsset.
• Ideaal als persoonlijk planbord.
90x120cm 400000
950816
• Het hele jaar in één oogopslag.
JAAR

• Voor het persoonlijke overzicht.
• Grote dagkolommen van 42x22mm.
• Beschrijfbaar met droog uitwisbare
viltstiften of niet-permanente stiften.
• Klassieke jaarplanner met de maanden • Horizontale uitvoering 60x90cm.
• Gelamineerd karton, leverbaar als
aan de zijkant en de dagen aan de
plano of oprolbaar.
bovenkant.

Legamaster jaarplanner
horizontaal

• Weekends zijn in een andere kleur
aangegeven.

gelamineerd oprolbaar
gelamineerd oprolbaar

900975
900977

GARANTIE

5
Legamaster planningsset

JAAR

Legamaster jaarplanner
53-weken
• Als whiteboard te beschrijven
magneethoudend planbord.
• Ideaal voor het plannen van jaarroosters of projecten.
• Afmetingen per blokje 11x15mm.
• Kolommen van 11x60mm.
• Met geanodiseerde aluminium
omlijsting.
• Inclusief aﬂeggoot, accessoireset
en bevestigingsset.

424

60x90cm

413000

950810

• Planningset voor maximaal 40 personen / evenementen / projecten.
• Inhoud: – 1 etui met 4 markers TZ
140 (zwart, rood, blauw, groen) – 1
OHP-marker edding 152 M (zwart) – 12
magneetstroken (10x300mm) 3 rood,
3 blauw, 3 groen en 3 geel – 280
gesorteerde magneetsymbolen (10mm)
70 rood, 70 blauw, 70 groen en 70
geel – 40 etikethouders (10x60mm) –
6 etiketvellen: 1 geel, 1 roze, 1 rood,
1 groen, 1 blauw en 1 wit (45 etiketten
planningset 2
per vel).

Legamaster jaarplanner
verticaal

435200

949040

• Klassieke jaarplanner met de maanden
aan de bovenkant en de dagen aan de
zijkant.
• Weekends zijn in een andere kleur
weergegeven.
• Voor het persoonlijke overzicht.
• Grote dagkolommen van 21x42mm.
• Beschrijfbaar met droog uitwisbare
viltstiften of niet-permanente stiften.
• Verticale uitvoering 60x90cm.
• Gelamineerd karton, leverbaar als
whiteboard uitvoering
plano of oprolbaar.

Legamaster vakantieplanner

• Beschrijfbaar met droog uitwisbare
viltstiften of niet-permanente stiften.
•
Horizontale uitvoering 60x90cm.
• Jaarplanner met de maanden aan de
bovenkant en ruimte voor personeels- • Gelamineerd karton, leverbaar als
plano of oprolbaar.
leden langs de zijkant.

900983

• Voor maximaal 30 personeelsleden.
• Weekraster van 16x15mm.

gelamineerd oprolbaar
gelamineerd oprolbaar

Product niet gevonden? Bel ons voor informatie!

900979
900980
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> SLEUVENPLANBORDEN

Jalema Planning T-kaarten
weekplanner
• Ideaal voor garages, architecten, makelaars, rijscholen, hotels, verhuurbedrijven, artsen en iedereen die in één
blik de activiteiten wil overzien.
• Compleet geleverd met 1 indexelement,
7 dagelementen, 1 stel verbindingsproﬁelen, 8 kaarthouders en 800
planbordkaartjes.
• Inclusief montagemateriaal.

• Compleet geleverd met 12 elementen,
2 indexelemeneten, 2 stel verbindingsproﬁelen, 7 kaarthouders en 1400
planbordkaartjes.
• Jaarplanner voor iedereen die activitei- • Inclusief montagemateriaal.
949102
ten van een heel jaar in één overzicht 35 sleuven lichtgrijs
2554178110
wil zien.

Jalema Planning T-kaarten
jaarplanner
20 sleuven lichtgrijs
2554153110
35 sleuven lichtgrijs
2554058110

949103
949101

35 sleuven grijs 32mm voor
15mm kaart 2554401100
pak à 3 stuks
35 sleuven grijs 63mm voor
48mm kaart 2554402100
pak à 3 stuks
35 sleuven grijs 95mm voor
77mm kaart 2554403100
pak à 3 stuks
Jalema Planning T-kaarten
50 sleuven grijs 32mm voor
element
15mm kaart 2554421100
pak à 3 stuks
50 sleuven grijs 63mm voor
• De lichtgewicht kunststof elementen
48mm kaart 2554422100
zijn verkrijgbaar in drie breedtematen. pak à 3 stuks
• In de elementen passen T-planbord50 sleuven grijs 95mm voor
77mm kaart 2554423100
kaarten.
pak à 3 stuks
• Met 35 of 50 sleuven.

949110
949111
949112
950747
950749
950748

Jalema Planning T-kaarten
verbindingsprofielen
• Verbindingsproﬁelen worden gebruikt
voor het aan elkaar koppelen van de
planbordelementen.
• Door het aantal maatpunten van de
elementen op te tellen, kan bepaald
worden welk soort verbindingsproﬁel
benodigd is.
• Verpakt per set à 2 stuks.

breedte 31mm 2554500100 9 5 0 7 6 0
set à 2 stuks
breedte 62mm 2554500200 9 5 0 7 6 1
set à 2 stuks
breedte 94mm 2554500300 9 5 0 7 6 2
set à 2 stuks
breedte 189mm 2554500600 9 4 9 1 2 0
set à 2 stuks
breedte 315mm 2554501000 9 5 0 7 6 6
set à 2 stuks
breedte 378mm 2554501200 9 5 0 7 6 7
set à 2 stuks
breedte 630mm 2554502000 9 5 0 7 6 8
set à 2 stuks

> LANDKAARTEN

Jalema Planning T-kaarten
houders
• Voor op het planbord, om uw kaarten
in te bewaren.

voor kaartbreedte 15mm grijs 9 4 9 1 2 1
2554521100 pak à 3 stuks
voor kaartbreedte 48mm grijs 9 4 9 1 2 2
2554522100 pak à 3 stuks
voor kaartbreedte 77mm grijs 9 4 9 1 2 3
2554523100 pak à 3 stuks

100

Jalema Planning T-kaarten
voor planbord
Jalema Planning T-kaarten
wandgeleiders
• Zeer praktische opbouw mogelijk met
aluminium wandgeleiders.
• Met schroeven aan de wand
bevestigd, waardoor het planbord
snel verwisselbaar, verschuifbaar of
verplaatsbaar is.
• Onbeperkt in breedte uit te breiden.

426

756mm
2554512400
set à 2 stuks
1134mm
2554513600
pak à 2 stuks
1512mm
2554514800
pak à 2 stuks

950770
950771
950772

• T-planbordkaarten.
• Zichtbaar gedeelte van 15mm voor
trefwoord of naam.
• Op het onderste deel van de kaart
is ruimte voor meer informatie.
• Verschillende kleuren en steelbreedtes.
• FSC gecertiﬁceerd.
• Pak à 100 stuks.
breedte 107mm nr. 4 geel

1396794

Legamaster landkaarten
Professional
•
•
•
•

Nederland 130x101cm
schaal 1:250.00 612100
Europa 100x137cm
schaal 1:4.300.000 610100
Magnetisch.
België 101x121cm
Beschrijfbaar met drooguitwisbare
schaal 1:250.000 613100
stiften.
Benelux 105x88cm
Markeren met magnetische symbolen. schaal 1:500.000 610200
Wereld 98x142cm
Geanodiseerd aluminium lijst met
schaal 1:30.000.000 610000
aﬂeggoot en bevestigingsmateriaal.

940015
940016
940017
940018
940025

LPC landkaartspelden
• Landkaartspelden om landkaarten te
markeren of papier op een prikbord te
bevestigen.
• Lengte 20mm.
• Blister à 100stuks.
assorti

blister à 100 stuks

922240

Product niet gevonden? Bel ons voor informatie!
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Wij staan
voor je klaar!
Wij zijn er voor de docenten, de planners en voor
alle andere harde werkers. Op zoek naar advies
en inspiratie voor jouw werkplek? Dan ben je
bij ons aan het juiste adres.
Wij staan voor je klaar!

Hoofdstuk 7

Papier en Notitie

PAPIER VOOR AL JE
AANTEKENINGEN, NOTITIES, RAPPORTEN,
DOCUMENTEN EN MEMO’S. JE VINDT
HET ALLEMAAL IN DIT HOOFDSTUK

Tip
De kracht van papier
Werken met papier blijft een plezier

Onmisbaar op elk kantoor
1

2

3

Naar juiste paginacijfer
verwijzen

Kopieerpapier
Zie pagina 433

Memoblok
Zie pagina 457

Gebonden boek
Zie pagina 446

Voor het meest
optimale resultaat van je
afdruk, kies je het juiste
papier voor je printer. Zo vind
je in het brede assortiment
papier voor inkjetprinters of
laserprinters.

In het digitale tijdperk is papier nog steeds niet weg te
denken op kantoor. Het wordt nog veel gebruikt in het
dagelijkse kantoorleven. Dit zal je vast wel herkennen.
Het printen van rapporten, facturen, oﬀertes en allerlei
zakelijke documenten. Maar ook voor het maken van
aantekeningen tijdens een bijeenkomst. Je zult zien dat je
je na aﬂoop veel beter herinnert wat er is besproken. Een
handig hulpmiddel om te gebruiken zijn memoblaadjes. Je noteert snel
een boodschap voor een collega of een belangrijke afspraak die je niet mag vergeten.
Elk kantoor heeft papier nodig in het bedrijf. Het is en blijft de kracht van papier!

Kopieer- en printerpapier

Kopieer- en printerpapier

A4 of A5 en 80 grams of 100 grams

Hoe kies ik het
juiste papier?

CIE

146
WITHEID

CIE
WITHEID

Flyers, visitekaartjes, ansichtkaarten, werkstukken en andere
documenten. Het wordt allemaal geprint op papier. En voor
ieder type document is weer een andere papiersoort het meest
geschikt. Benieuwd hoe jĳ het juiste papier voor jouw project
kiest? Hieronder lees je het stap voor stap.

1

2

3

4

5

Wat voor printer
heb je?

Bepaal de
toepassing

Bepaal het
juiste formaat

Kies de
juiste dikte

Kies
de kleur

Welk type document wil je
afdrukken?
Zwart/wit kopieën
Multifunctioneel papier
80 grams.

Inkjetprinter

Sollicitatiebrief
Papier met luxe uitstraling,
100 grams.

Laserprinter

Rapport met afbeeldingen
Papier met hoge witheid,
100 grams.
Omslag voor werkstuk
Gekleurd papier, 120 of
160 grams.
Foto's
Inkjet fotopapier.

432

Hieronder vind je een
overzicht van alle papierformaten. Het meest gebruikte
papierformaat is A4. Wij
geven je graag advies over
de verschillende formaten
en de soorten papier.

A4
210 x 297 mm

A6

A5

105 x 148,5
mm

148,5 x 210 mm

TIP!
Flyers worden vaak op A5
geprint. A6 is het formaat
van een ansichtkaart. Een
visitekaartje is 85 x 55 mm.

De dikte van het papier
wordt uitgedrukt in
gram/m2. Hoe zwaarder het
papier, hoe luxer, steviger
en minder doorschijnend.
80 grams
Alledaags gebruik.

A3
297 x 420 mm

100 grams
Een verzorgd document.
120 grams
Omslagen van rapporten,
werkstukken e.d.
160 grams
Luxe kaarten, omslagen,
folders e.d.

Wit
Wist je dat er veel soorten
wit papier zijn? Een van
onze medewerkers vertelt
je hier graag meer over.
Kleur
Gebruik eens gekleurd papier
om je documenten extra
attentiewaarde te geven.
TIP!
Elke kleur papier is verkrijgbaar in verschillende
diktes. Neem voor meer
informatie contact met
ons op. Wij helpen je graag
verder.

500

Quantore kopieer- en
printpapier Basic

Quantore kopieer- en
printpapier Economy

• Mooie kwaliteit papier voor een zeer
vriendelijke prijs.
• Helder wit.
• Geschikt voor kopieerapparaten
en printers.
• Voldoet aan de houdbaarheidsnorm
ISO9706.
• Dit papier heeft een witheid van
CIE146.

• Mooie kwaliteit papier voor een vriendelijke prijs.
• Helder wit.
• Geschikt voor kopieerapparaten
en printers.
• Voldoet aan de houdbaarheidsnorm
ISO9706.
• FSC-gecertiﬁceerd.
• Dit papier heeft een witheid van
CIE153.

A4 80gr wit
200 pak à 500 vel

Heb je een inktjet of een
laserprinter? De icoontje hieronder laten zien voor welke
printer(s) de betreﬀende
papiersoort geschikt is.

153

500

129912

A4 80gr wit
pak à 500 vel
A4 80gr nonstop wit
2500vel
A5 80gr wit 500vel
A3 80gr wit 500vel
pak à 500 vel

CIE

161
WITHEID

CIE

500

500

129427
129437
129438
129432

ISO

170 9706
WITHEID

NORM

Quantore kopieer- en
printpapier Premium

Quantore kopieer- en
printpapier Excellent

• Helder wit papier van uitstekende
kwaliteit, voor al uw kantoorapparatuur.
• Chloorarm met internationaal
keurmerk.
• FSC-gecertiﬁceerd.
• Voldoet aan de houdbaarheidsnorm
ISO9706.
• Aan dit Quantore Premium papier is
het Europeesche Ecolabel toegekend.
• Dit papier heeft een witheid van
CIE161.

• Geschikt voor inkjet- en laserprinters.
• Superegaal oppervlak en extra witte
tint voor afdrukken van de hoogste
kwaliteit.
• Voor scherpe, heldere en contrastrijke
prints.
• FSC-gecertiﬁceerd.
• Voldoet aan de houdbaarheidsnorm
ISO9706.
• Voorzien van de ColorLok technologie
waardoor het papier sneller droogt en
afdrukken met een inkjetprinter beter
tot hun recht komen.
• Aan dit Quantore Excellent
papier is het Europese Ecolabel
toegekend.
• Dit papier heeft een witheid van
CIE170.

A4
80gr
pak à 500 vel

wit

129799

A4
80gr wit
pak à 500 vel
A3
80gr wit
pak à 500 vel

129245
129451

Product niet gevonden? Bel ons voor informatie!
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Kopieer- en printerpapier

CIE

500

169
WITHEID

Kopieer- en printerpapier

ISO

9706
NORM

Fastprint kopieeren printpapier Gold
• Fastprint Gold is bijzonder geschikt
voor representatieve correspondentie
of uw huisstijl.
• De verwerking door kleuren inkjet- en
laserprinters is geen enkel probleem.
• Het superegale oppervlak in combinatie met de extra witte tint genereert
briljante afdrukken.
• FSC-gecertiﬁceerd.
• Fastprint Gold is volgens het Colorlok
principe gemaakt, zodat afdrukken met
een (kleuren) inkjetprinter nog beter
tot hun recht komen.
• Geschikt voor inkjet- en laserprinters.
• Voor scherpe, heldere en contrastrijke
prints.
• Voorzien van Europees milieukeurmerk.
• Voldoet aan de houdbaarheidsnorm
ISO9706.
• Dit papier heeft een witheid van
CIE169.

• Meer papier waarvoor dezelfde
hoeveelheid natuurlijke bronnen worden gebruikt.
CIE
ISO
161
9706
• Non-stop printen.
500
• Het hoge niveau van stijfheid en dikte
zorgen voor een uitstekende prestatie
Discovery kopieerzonder papierstoringen.
en printpapier
• 100% Gegarandeerd.
• Discovery 75gr. de volgende generatie • FSC-gecertiﬁceerd.
• Voorzien van EU Ecolabel.
kantoorpapier.
• Voldoet aan de houdbaarheidsnorm
• Eco-eﬀiciënt papier.
ISO9706.
• Het papier combineert prestatie met
• Dit papier heeft een witheid van
ecologie.
CIE161.
• Ecologisch papier.
WITHEID

CIE

500

ISO

163

9706

WITHEID

NORM

Double A kopieeren printpapier
A4 80gr
A3 80gr
A4 90gr
A4 100gr
A4 120gr
A4 160gr
A4 200gr

wit
wit
wit
wit
wit
wit
wit

pak à 500 vel
pak à 500 vel
pak à 500 vel
pak à 500 vel
pak à 250 vel
pak à 250 vel
pak à 250 vel

129296
129221
129386
129388
129394
746021
746019

•
•
•
•
•

Haarscherp printen en kopiëren.
Hagelwit papier.
Tweezijdig te gebruiken.
Storingsvrij.
Verlengt de levensduur van het kopieerapparaat.

• Kwaliteit wordt gegarandeerd door
een ultramodern productieproces.
• Voldoet aan de houdbaarheidsnorm
ISO9706.
• FSC-gecertiﬁceerd.
• Dit papier heeft een witheid van
CIE163.
A4
A4
A4
A3
A4

70gr
80gr
90gr
80gr
120gr

wit
wit
wit
wit
wit

5 pak à 500 vel 1 3 0 3 0 3
pak à 500 vel 1 3 0 3 0 5
5 pak à 500 vel 1 3 0 3 0 7
pak à 500 vel 1 3 0 3 0 6
8 pak à 200 vel 1400858

NORM

• Minder zwaar betekent ecologisch
meer verantwoord.

A4 75gr wit pak à 500 vel 1 2 9 1 0 3
A3 75gr wit pak à 500 vel 1 2 9 1 0 4

CIE

150
WITHEID

500

Multiprint kopieeren printerpapier

CIE

171
WITHEID

• Standaard kwaliteit kopieer- en
printpapier.
• Multiprint heeft het Nordic Swan en
het EU milieukeurmerk.
• De fabriek is ISO 9001 en 14001
gecertiﬁceerd en EMAS geregistreerd.
• Prijsvoordeel bij afname van grotere
hoeveelheden.
• Voldoet aan de norm ISO9706.
• Dit papier heeft een witheid van
A4 75gr wit
CIE150.

434

ISO

500

9706
NORM

ClairAlfa kopieeren printpapier

pak à 500 vel 1 2 9 2 9 0

• Voldoet aan de houdbaarheidsnorm
ISO9706.
• Dit papier heeft een witheid van
CIE171.

A4
A3
• Topkwaliteit papier voor mooi kopieer- A4
A3
werk.
A4
• Ecolabel- en FSC-gecertiﬁceerd.
A3
• Voorzien van ColorLok technologie,
A4
waardoor het papier sneller droogt en A3
afdrukken met een inkjetprinter beter A4
A3
tot hun recht komen.

80gr
80gr
90gr
90gr
110gr
110gr
120gr
120gr
160gr
160gr

wit
wit
wit
wit
wit
wit
wit
wit
wit
wit

pak à 500 vel
pak à 500 vel
pak à 500 vel
pak à 500 vel
pak à 500 vel
pak à 500 vel
pak à 250 vel
pak à 250 vel
pak à 250 vel
pak à 250 vel

130010
130060
130020
130070
130030
130080
130040
130090
130050
130100

CIE

500

170
WITHEID

Clairefontaine kopieeren printpapier
• Het paradepaardje van Clairefontaine.
• Zeer geschikt om prints en kopieën
van uitstekende kwaliteit mee te
maken.
• Werkt betrouwvbaar in copiers en
laser- en inkjetprinters.

• Prestigieus papier met de hoogste
witheid in de markt.
• Extra glad oppervlak en uitermate
stevig.
• Perfecte doorloopeigenschappen.
• Verouderingsbestendig volgens
ISO9706.
• FSC-gecertiﬁceerd.
• Voorzien van ColorLok technologie,
waardoor het papier sneller droogt en
afdrukken met een inkjetprinter beter
tot hun recht komen.
• Dit papier heeft een witheid van
CIE170.
A4 80gr pak à 500 vel

Product niet gevonden? Bel ons voor informatie!

130045

435

Kopieer- en printerpapier

CIE

169
WITHEID

Kopieer- en printerpapier

ISO

500

9706
NORM

Navigator kopieer- en
printpapier Universal
• Navigator Universal is een schitterende universele hoogwitte papierkwaliteit en wordt vervaardigd met
behulp van de nieuwste technologie
op het gebied van papierproductie.
• Bestaat uit 100% Eucalyptus
Globulus- vezel, waardoor het papier
uitstekende eigenschappen zoals
extra opdikking, betere opaciteit
(minder doorschijnend) en een uitstekende vlakliggendheid krijgt.

• Houtvrij elementair chloorvrij hoogwit
kopieer- en printpapier.
• Geschikt voor laser- en inkjetprinting
en colourcopiers.
• FSC-gecertiﬁceerd.
• Voorzien van EU Ecolabel.
• Voldoet aan de houdbaarheidsnorm
ISO9706.
• Dit papier heeft een witheid van
CIE169.
A4 80gr wit pak à 500 vel 1 2 9 0 9 7
A3 80gr wit pak à 500 vel 1 2 9 0 9 8
A4 80gr wit doos à 2500 vel 1 2 9 1 3 7

ISO

9706
NORM

Fastprint Color
gekleurd printpapier
• Topkwaliteit kantoorpapier.
• Geschikt voor kopieermachines en
inkjet- en laserprinters.

>

• Egaal, kleurrijk oppervlak voor
briljante en opvallende afdrukken.
• Verouderingsbestendig volgens
ISO9706.
• Uit 100% chloorvrij gebleekte
cellulose.
• Voorzien van Europees milieukeurmerk.
• FSC-gecertiﬁceerd.
• Voor het assortiment zie pagina 438
en 439.

GEKLEURD PAPIER

CIE

500

150
WITHEID

ISO

Navigator kopieer- en
printpapier
• Navigator is een schitterende universele hoogwitte papierkwaliteit en
wordt vervaardigd met behulp van de
nieuwste technologie op het gebied
van papierproductie.
• Bestaat uit 100% Eucalyptus Globulusvezel, waardoor het papier uitstekende
eigenschappen zoals extra opdikking,
betere opaciteit (minder doorschijnend) en een uitstekende vlakliggendheid krijgt.
• Houtvrij elementair chloorvrij hoogwit
kopieer- en printpapier.
• Geschikt voor laser- en inkjetprinting
en colourcopiers.

9706
NORM

• FSC én Europese bloem gecertiﬁceerd.
• Voldoet aan de houdbaarheidsnorm
ISO9706.
• Dit papier heeft een witheid van
CIE169 (m.u.v. Advanced; CIE150) en is
verkrijgbaar in diverse gramgewichten.
A4
A4
A3
A4
A3
A4
A3
A4
A3

75gr
90gr
90gr
100gr
100gr
120gr
120gr
160gr
160gr

wit
wit
wit
wit
wit
wit
wit
wit
wit

pak à 500 vel
pak à 500 vel
pak à 500 vel
pak à 500 vel
pak à 500 vel
pak à 250 vel
pak à 500 vel
pak à 250 vel
pak à 250 vel

129099
129127
129128
129129
129130
129131
129133
129134
129136

• Dankzij de zorgvuldige voorselectie en
CIE
ISO
sortering van wit gebruikt kantoor150
14001
500
papier heeft BalancePure® hetzelfde
kwaliteitsniveau als houtvrij ongestreken kantoorpapier.
Balance Pure kopieer• BalancePure® is FSC-gecertiﬁceerd,
en printpapier
draagt het EU eco-label en is veroude• BalancePure® is een recycled helderwit ringsbestendig volgens DIN6738.
• Dit papier heeft een witheid van
ongestreken kantoorpapier, gemaakt
CIE150.
van 100% gerecyclede vezels.
A4 80gr wit pak à 500 vel 1 2 9 4 0 0
• Chloorvrij en zonder optische
A3 80gr wit recycled
1398582
witmakers geproduceerd.
WITHEID

436

NORM

Fastprint Receptenpapier A6
• Papier op A6-formaat.
• Speciaal voor het printen van recepten.
• Geschikt voor kopieermachines en
inkjet- en laserprinters.
• Egaal, kleurrijk oppervlak voor briljante
en opvallende afdrukken.
• FSC-gecertiﬁceerd.
• Verouderingsbestendig volgens
ISO9706.
• Uit 100% chloorvrij gebleekte cellulose.
• Voorzien van Europees milieukeurmerk.

kanariegeel
roze
lichtblauw
creme
zalm
appelgroen
wit

pak à 2000 vel
pak à 2000 vel
pak à 2000 vel
pak à 2000 vel
pak à 2000 vel
pak à 2000 vel
pak à 2000 vel

A4 80gr cardinaal rood
pak à 500 vel
A4 80gr caribien blauw
pak à 500 vel
A4 80gr grasgroen
pak à 500 vel
A4 80gr zonnegeel
pak à 500 vel
A4 80gr zalmrose
pak à 500 vel
A4 80gr azuurblauw
pak à 500 vel
A4 80gr groen
500
pak à 500 vel
A4 80gr geel
pak à 500 vel
Clairfontaine Trophee
A4 80gr oranje
gekleurd printpapier
pak à 500 vel
A4 80gr lila
• Perfecte afdrukkwaliteit, zowel in ko- pak à 500 vel
A4 80gr rose
piëren, laser- en inkjet printen en zelfs
pak à 500 vel
dubbelzijdig printen.
A4 80gr crème
• Gegarandeerd stroringsvrij gebruik.
pak à 500 vel
• Hersluitbare transparante verpakking. A4 80gr parelgrijs
A4 80gr narcisgeel
• FSC-gecertiﬁceerd.

129720
129721
129722
129723
129724
129725
129726

130202
130203
130204
130205
130209
130213
130214
130215
130216
130217
130218
130219
130221
130220

Product niet gevonden? Bel ons voor informatie!
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Fastprint Color

Kleur / Pak

80 gram
A4 100 vel

Roomwit

129660

Ivoor

129668

Kleur / Pak

120 gram
A4 100 vel

120 gram
A4 250 vel

129340

Roomwit

746130

129342

Ivoor

129499

Vanille

129276

Vanille

Crème

129261

Donkerchamois

129267

Kanariegeel

80 gr
A4 250 vel

129669

80 gram
A4 500 vel

129255

80 gram
A3 500 vel

80 gram
A6 2000 vel

129723

120 gram
A3 250 vel

160 gram
A4 50 vel

160 gram
A4 250 vel

746070

129706

746200

129498

129680

129479

746046

Crème

746117

746016

746054

129707

Donkerchamois
129465

129720

746034
746206

Kanariegeel

746125

746055

Lichtgroen

746126

746164

129495

129681

746035

129683

746224

Lichtgroen

129353

Appelgroen

129254

129454

129725

Appelgroen

746124

746064

129484

129708

746014

129253

129453

129722

Lichtblauw

746123

746053

129483

129684

746033

Lila

746128

746058

129690

746208

Roze

746119

746048

129709

746028

129352

Grijs

746121

746052

129345

Geel

746145

746075

Citroengeel

129442

Citroengeel

Zwavelgeel

129275

129455

Zwavelgeel

746135

746045

129485

746025

Diepgeel

129265

129456

Diepgeel

746115

746065

129858

746015

Goudgeel

129850

Goudgeel

129852

129851

129682

129853

Grasgroen

129274

Grasgroen

746144

746074

129710

746039

129687

746024

129688

746023

129711

746013

Lichtblauw

129672

Lila

129348

Roze

129667

129258

Grijs
Geel

129673

129458

129721

746212
129685

746205

Helgroen

129675

129264

129249

Helgroen

746114

746044

Azuurblauw

129676

129260

129463

Azuurblauw

746133

746043

Diepblauw

129694

129263

Diepblauw

746113

746063

Oranje

129674

129256

Oranje

746116

746056

129481

129686

746026

Felrood

129677

129252

Felrood

746112

746062

129482

129689

746032

Zalm

129273

Zwart

129724

129659

Pastel intensief
Intensief

129452

01

02

Pastel intensief

03

Zalm

746059

Zwart

746111

129229

Pastel intensief 01

129439

Intensief 02

129429

Pastel intensief 03

Pastel intensief 04

Pastel intensief

04

Pastel intensief

Pastel intensief

05

Neon 06

05

129467

01: assorti, 5 kleuren x50 vel 02: assorti, 5 kleuren x50 vel 03: assorti, 10 kleuren x25 vel 04: assorti, 10 kleuren x10 vel 05: assorti, 10 kleuren x5 vel 06: assorti, 4 kleuren x25 vel

Fluo

06

129859

129693

129430
129431

Kopieer- en printerpapier

Gangbare papierformaten

>

PAPIER VOOR KLEURENLASERPRINTERS

CIE

500

A-formaten
A1 594 x 841 mm

A0

• Of het nu gaat om professionele
presentaties, indrukwekkende
afbeeldingen of sprekende graﬁeken,
Color Copy garandeert optimale
resultaten op alle kleuren
laserprinters- en copiers.
• Scherpe, niet van origineel te
onderscheiden afdrukken, ook bij
de hoogste resolutie.
• De hoge witheid, uitstekende kwaliteit
en de gladheid maken van Color Copy
de ideale partner voor kleurenprints.
• Vervaardigd uit FSC-gecertiﬁceerde
grondstoﬀen.

A1

A2 420 x 594 mm
A3 297 x 420 mm
A4 297 x 210 mm
A5 148 x 210 mm
A6 148 x 105 mm
A7 74 x 105 mm
mm

A9 52 x 37

mm

A10 26 x 52

mm

WITHEID

Color Copy
kleurenlaserprinter papier

A0 841 x 1189 mm

A8 74 x 52

161

A2

• Voldoet aan de houdbaarheidsnorm
ISO9706.
• CO2 neutraal geproduceerd.
• Dit papier heeft een witheid van CIE161.
A4
90gr
A3
90gr
A4
100gr
A3
100gr.
A3+ 100gr
pak à 500 vel
A3+ 120gr
pak à 500 vel
A4
120gr
A3
120gr
A4
160gr
A3
160gr
A3+ 160gr
pak à 250 vel
A4
200gr
A3
200gr
A4
250gr
A3
250gr
SRA3 350gr
SRA3 160gr
SRA3 200gr
SRA3 100gr

pak à 500 vel
pak à 500 vel
pak à 500 vel
pak à 500 vel
305x457mm

129899
129880
129882
129883
129896

305x457mm

129897

pak à 250 vel
pak à 250 vel
pak à 250 vel
pak à 250 vel
305x457mm

129900
129901
129886
129887
129898

pak à 250 vel
pak à 250 vel
pak à 125 vel
pak à 125 vel
pak à 125 vel
pak à 250 vel
pak à 250 vel
pak à 500 vel

129888
129889
129902
129903
1399691
1399694
1399695
1399697

A4
A3
SRA3
SRA3

300gr
300gr
300gr
250gr

pak à 125 vel
pak à 125 vel
pak à 125 vel
pak à 125 vel

1399701
1399702
1399706
1399708

A3

250

A4

Color Copy coated
kleurenlaserprinter papier

A5
A6

A7
A8 A9
A10

Boekformaten

Amerikaanse formaten
Legal

14x8.5

inch 335,6

x

215,9

mm

Kwarto 275 x 215 mm

Tabloid

11x17

inch 279,4

x

431,8

mm

Octavo 137 x 215 mm

Letter

11x8.5

inch 279,4

x

215,9

mm

Dia

11x7.33

inch 279,4

x 86,182

mm

Executive

10.5x7.25 inch 266,7

Folio

340 x 215 mm

Folio

Kwarto

Statement 5.5x8.5

inch 139,7

x

184,15

mm

x

215,9

mm

• Speciaal papier voor machines met
een olie ﬁnishing.
• Voorzien van een dubbelzijdig
gecoat oppervlak voor professionele
afdrukken.
• In glossy en zijdemat uitvoering.
• Wit.
• Vervaardigd uit FSC-gecertiﬁceerde
grondstoﬀen.
• Voldoet aan de houdbaarheidsnorm
ISO9706.
• CO2 neutraal geproduceerd.
• Dit papier heeft een witheid van
CIE139.

135gr
170gr
200gr
250gr
135gr
170gr
200gr
250gr
A3 200gr
A3 170gr
A3 250gr
A3 135gr

pak à 250 vel
pak à 250 vel
pak à 250 vel
pak à 250 vel
pak à 250 vel
pak à 250 vel
pak à 250 vel
pak à 250 vel
pak à 250 vel
pak à 250 vel
pak à 125 vel
pak à 250 vel

129890
129891
129892
129877
129893
129894
129895
129876
1399692
1399698
1399699
1399704

A4 200gr
A4 160gr
A3 200gr
A3 100gr
A4 100gr

pak à 250 vel
pak à 250 vel
pak à 250 vel
pak à 500 vel
pak à 500 vel

1399690
1399696
1399700
1399703
1399705

Tabloid

Legal

Octavo

250

Dia

Executive

Letter

Statement

Color Copy style
kleurenlaserprinter papier
• Speciaal naturel papier voor kleurenlaserprinters- en copiers.
• Voorzien van een dubbelzijdig
gecoat oppervlak voor professionele
afdrukken.
• Vervaardigd uit FSC-gecertiﬁceerde
grondstoﬀen.
• Voldoet aan de houdbaarheidsnorm
ISO9706.
• CO2-neutraal geproduceerd.

Product niet gevonden? Bel ons voor informatie!
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Kopieer- en printerpapier

Kopieer- en printerpapier
>

INKJETPAPIER GROOTFORMAAT

CIE

500

170
WITHEID

Clairfontaine DCP
kleurenlaserprinter papier
• Speciaal voor Document Colour
Printing.
• Fantastische kleurenafdrukken op
kopieermachines, laser- en inkjetprinters.
• Vervaardigd uit FSC-gecertiﬁceerde
grondstoﬀen.
• Voorzien van Europees milieukeurmerk.
• Voldoet aan de houdbaarheidsnorm
ISO9706.
• Dit papier heeft een witheid van
CIE170.

A4
A4
A4
A4
A4
A4
A4

80gr
90gr
100gr
120gr
160gr
250gr
200gr

5 pak à 500 vel
pak à 500 vel
pak à 500 vel
pak à 250 vel
pak à 250 vel
pak à 125 vel
pak à 250 vel

130011
130110
130120
130130
130140
130170
130155

HP grootformaat Bond papier
• Dit helderwitte papier produceert
prints met accurate kleuren voor
allerlei dagelijkse toepassingen,
proefdrukken en concepten.
• Het biedt afbeeldingen met heldere
kleuren met hoge resolutie en diep
zwart.
• Het is ideaal voor illustraties en afbeeldingen met geringe inktdichtheid.
• Dit veelzijdige papier is ontworpen om
door graﬁsch kunstenaars, ontwerpers, printservicebureaus en CAD/AEC/
GIS-specialisten te worden gebruikt
voor allerlei toepassingen variërend
van proefdrukken en tekeningen tot
posters en presentaties.

> INKJETPAPIER

50

Quantore Inkjetpapier

100

• Kwaliteitspapier dat voldoet aan onze
hoge eisen.
• Geeft fotorealistische afdrukken.
• Zeer geschikt voor de meeste inkjetprinters.
• Verpakt in handige kartonnen doos.
A4 250gr glans 50vel
pak à 50 vel
A4 230gr mat glans 50vel
pak à 50 vel
A4 195gr glans 50vel
pak à 50 vel
A4 170gr mat glans 50vel
10x15cm 245gr glans 50vel

Q1396A 610mmx45,7m 80gr
universal bond papier rol à
45.7 meter
Q1397A 914mmx45,7m 80gr
universal bond papier rol à
45.7 meter
Q1398A 1067mmx45,7m
80gr universal bond papier
rol à 45.7 meter
C6035A 610mmx45,7m 90gr
bright white
rol à 45 meter
C6036A 914mmx45,7m 90gr
bright white
rol à 45.7 meter

1 2 9 1 7 5 Q1444A 814mmx45,7m 90gr
bright white
rol à 45.7 meter
1 2 9 1 7 6 C6810A 914mmx91,4m 90gr
bright white rol à 91.4 meter
C6019B 610mmx45,7m 90gr
1 2 9 1 7 7 coated
rol à 45.7 meter
C6020B 914mmx45,7m 90gr
1 2 9 5 7 8 coated
rol à 45.7 meter
C6567B 1067mmx45,7m
1 2 9 5 7 6 90gr coated rol à 45.7 meter
Q1441A 841mmx45,7m 90gr
coated rol à 45.7 meter

610mmx50m 80gr
doos à 3 rol
841mmx50m 75gr
doos à 3 rol
914mmx50m 75gr
doos à 3 rol
610mmx50m 90gr
doos à 3 rol
841mmx50m 90gr
doos à 3 rol
914mmx50m 90gr
doos à 3 rol
610mmx50m 90gr extra
doos à 3 rol
914mmx50m 90gr extra
doos à 3 rol

129620

1 2 9 6 1 9 Q1404B 610mmx45,7m 90gr
universal coated
rol à 45 meter
1 2 9 1 6 9 Q1405A 914mmx45,7m 90gr
universal coated
1 2 9 5 9 5 rol à 45.7 meter
Q1412A 610mmx30,5m
120gr universal coated
1 2 9 5 9 6 rol à 30 meter
C6029C 610mmx30,5m
130gr Heavyweight coated
rol à 30 meter
1 2 9 1 6 6 mat
C6030C 914mmx30,5m130gr
1 2 9 2 9 4 Heavyweight coated mat
rol à 30 meter

129178
129179
129181
129161
129358

Xerox Nevertear
• Een product dat bedrukt kan worden
op een laserprinter, gereinigd en
daarmee gemakkelijk gedesinfecteerd
kan worden!
• Premium Never Tear-producten
zijn onscheurbaar en volledig
waterbestendig.
• De prints kunnen worden gedesinfecteerd met zeep- of alcoholhoudende
producten zonder de afdruk te
beschadigen.

129360
129361
129362
129363
129364

A4 120micron wit 100 vel

1386048

Fastprint CAD-GIS
inkjetpapier

25
25

HP inkjetpapier A4 foto
• Extra kwaliteit inkjetpapier voor printen met een hoge resolutie.
• Instant dry.
• Intensieve kleuren en superieur contrast.
• Leverbaar in diverse kwaliteiten.

442

A4 250gr advanced photo
129920
glossy
pak à 25 vel
A4 200gr everyday photo
129354
matglanzend pak à 25 vel
A4 200gr everyday photo
129399
matglanzend pak à 100 vel
A4 300gr premium photo
129575
glossy
pak à 20 vel
A4 300gr premium semi
129002
glossy
pak à 20 vel
7MV79A A4 180gr glans 150vel1386945

HP inkjetpapier fotoformaat
• HP fotopapier is HP’s beste fotopapier
dat foto’s van professionele kwaliteit
produceert die tot 115 jaar lichtbestendig zijn.
• De matglanzende toplaag en de zware
kwaliteit bieden alles wat u van traditioneel afgedrukte foto’s verwacht.
• Leverbaar zonder (ZR) witrand.

10x15cm-ZR 250gr advanced
photo glossy pak à 25 vel
13x18cm-ZR 250gr advanced
photo glossy pak à 25 vel
10x15cm-ZR 200gr premium
photo glossy pak à 100 vel
10x15cm-ZR 300gr premium
photo glossy pak à 25 vel

129924
129926
129293
129120

• Rol papier voor de inkjetprinter/plotter.
• Speciaal geschikt voor CAD
toepassingen.
• Uitermate geschikt voor o.a OCÉ
printers.
• Fastprint CAD/GIS Extra is het
helderste en voordeligste papier voor
alledaags printwerk zoals lijntekeningen in zwart-wit en kleur.
• Het oppervlak heeft een speciale
behandeling ondergaan, waardoor
afdrukken van constante kwaliteit
worden geproduceerd.
• Met haarscherpe lijnen en contrastrijke kleuren.
• Vervaardigd uit FSC-gecertiﬁceerde
grondstoﬀen.

129621
129622
129623
129624
129625
129626
129627

Product niet gevonden? Bel ons voor informatie!
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Schrijf-en spiraalblokken

Schrijf-en spiraalblokken

> SCHRIJFBLOKKEN

80

4

Oxford schrijfblok Everyday
• Oxford Everyday schrijfblok.
• Optik Paper 80grs papier, laat geen
inkt door.
• Schrijft zeer ﬁjn en snel door het extra
gladde oppervlak.
• 80 afscheurbare vellen papier.
• Met water en vuilafstotende kartonnen kaft.
• A4-formaat heeft 4 ponsgaten.
• Geel papier zorgt voor minder vermoei- A4 ruit wit
A4 lijn geel
de ogen.

100

Quantore schrijfblok
• Schrijfblok met 100vel schrijfpapier.
• 60gr papier.
• Kopgeniet met kopbandlinnen en
microperforatie.
• Vervaardigd uit FSC-gecertiﬁceerde
grondstoﬀen.
A4 gelinieerd
A4 ruit 5mm
A4 blanco
A5 gelinieerd
A5 ruit 5mm
A5 blanco
A6 gelinieerd
A7 gelinieerd pak à 12 stuks

pak à 5 stuks
pak à 5 stuks

011334
011335

• Oxford schrijfblok A4 kopgelijmd.
• 50 vel Optik Paper 90grs papier, laat
geen inkt door en is extra wit.
• Schrijft prettig en snel door het extra
gladde oppervlak.
• Kop-omtrokken en gelijmd op rugbord.
*met soepele kartonnen kaft.
• Met uitscheurbare vellen om snel en
meer schrijfcomfort.
gemakkelijk op te bergen.
• De stevige kartonnen achterkant biedt A4 gelinieerd pak à 5 stuks

040198

091225
091226
091227
091228
091229
091230
091231
091232

50

Oxford schrijfblok Smart
Original

100
100

23

Aurora schrijfblok

Quantore interieur 23-gaats
•
•
•
•

70gr papier.
23-gaats perforatie.
A4-formaat.
Vervaardigd uit FSC-gecertiﬁceerde
grondstoﬀen.

444

A4 lijn 100vel
A4 gelinieerd 150vel
A4 blanco 100vel
A4 ruit 10mm 100vel
A4 ruit 5mm 100vel

091275
091274
091276
091277
091278

• Schrijfblok / Notablok aan de kop
voorzien met een linnen band.
• De vellen zijn gemakkelijk uitscheurbaar door een perforatiestrip.
• De soepele omslag is gemaakt uit
150 g/m² PEFC.

A4 ruit 5x5mm pak à 10 stuks 1388129
A4 lijn 4-gaats geel
1388130
pak à 5 stuks
A4 lijn pak à 10 stuks
1388124
A5 lijn pak à 5 stuks
1388126

Product niet gevonden? Bel ons voor informatie!
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Schrijf-en spiraalblokken

Schrijf-en spiraalblokken

> SPIRAALBLOKKEN

120
100

70
100

Quantore collegeblok
23-gaats
•
•
•
•
•
•

Schrijfblok met 100vel schrijfpapier.
70gr papier.
Met 23-gaats perforatie.
Zijspiraal met microperforatie.
A4-formaat.
Vervaardigd uit FSC-gecertiﬁceerde
grondstoﬀen.

A4 gelinieerd
A4 ruit 5mm
A4 ruit 10mm

091248
091249
091250

• Schrijfblok met 100vel schrijfpapier.
• 70gr papier.
• Uitscheurbare vellen door middel van
microperforatie.
• Vervaardigd uit FSC-gecertiﬁceerde
grondstoﬀen.

Schrijfblok met 100vel schrijfpapier.
70gr papier.
Met 17-gaats perforatie.
Zijspiraal met microperforatie.
A5-formaat.
Vervaardigd uit FSC-gecertiﬁceerde
grondstoﬀen.

446

A4 gelinieerd zijspiraal
A4 ruit 5mm zijspiraal
A5 gelinieerd kopspiraal

091239
091241
091240

• Met drie verplaatsbare polypropyleen
• Oxford Oﬀice projectbook met dubbeltabbladen voor het maken van een
spiraal.
eigen indeling.
• Optik Paper 90gr. papier, laat geen inkt
• Vier kleursectoren (randen) op het
door en is extra wit.
papier.
• Schrijft zeer ﬁjn en snel door het extra
• Met insteekvak om documenten in op
gladde oppervlak.
te bergen.
• Uitscheurbare vellen met 4-gaats
A4 lijn
011350
perforatie.

Oxford Black and Red
spiraalboek met harde
kartonnen kaft
• Het Black n’ Red spiraalnotitieboek
betekent zakendoen.
• De stijl en de kwaliteit zijn tijdloos.
• Black n’ Red blijft de eerste keuze van
een professional die serieus genomen
wil worden.

• Dit premium notitieboek bevat een
robuuste zwarte kartonnen kaft en
een rode dubbelspiraal.
• 90grs Optik Paper, dat doordrukken
voorkomt.
• 70vel.
A4 lijn
A4 ruit 5mm
A5 lijn
A5 ruit 5mm

011500
011501
011502
011503

23

17
70

Quantore collegeblok 4 in 1

Quantore collegeblok
17-gaats
•
•
•
•
•
•

Oxford Essentials European
boek

Quantore schrijfblok met
dubbelspiraal

100
80

4

23

•
•
•
•
•
•

A5 gelinieerd 80vel

091218

Schrijfblok met 100 vel schrijfpapier.
70gr papier.
Met 23-gaats perforatie.
Zijspiraal met microperforatie.
A4-formaat.
Met 4 tabbladen voor onderlinge
verdeling.&#x200b;•
Vervaardigd uit FSC-gecertiﬁceerde
grondstoﬀen.

4

Oxford Black and Red
spiraalboek PP kaft

A4 gelinieerd 4in1 200vel
pak à 5 stuks

091283

• Dit premium notitieboek bevat een
stevige zwarte kunststof kaft en een
rode dubbelspiraal.
• Met elastieksluiting.
• Het Black n’ Red spiraalnotitieboek
• 90grs Optik Paper, dat doordrukken
betekent zakendoen.
voorkomt.
• De stijl en de kwaliteit zijn tijdloos.
• Black n’ Red blijft de eerste keuze van • 70vel.
011504
een professional die serieus genomen A4 lijn
A4 ruit 5mm
011505
wil worden.

90

Oxford Essentials spiraalblok
• Oxford Oﬀice notitieblokken.
• Met dubbelspiraal.
• Optik Paper 90grs papier, laat geen
inkt door en is extra wit.
• Schrijft prettig en snel door het extra
gladde oppervlak.

•
•
•
•

90vel.
Soepele kartonnen kaft.
Kaft in assorti kleuren.
Met verplaatsbare bladwijzer/liniaal.

A4+ lijn
A4+ ruit 5mm
A5 lijn
90x140mm lijn zwart

Product niet gevonden? Bel ons voor informatie!

011340
011339
011338
011468
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Schrijf-en spiraalblokken

Schrijf-en spiraalblokken

• Met 90g glad en wit 100% gerecycled
papier.
• Dubbelspiraal om 360° open te leggen.
90
• Voorzien van het PEFC milieukeurcertiﬁcaat.
Oxford Touareg spiraalblok
• Het papier en de kaft zijn gemaakt van
• Veld voor contactgegevens en algeme- ongebleekt papierpulp.
ne informatiepagina aan de voorzijde. • Het spiraalblok is recyclebaar.
• Met titelveld om een onderwerp en da- • De gebruikte drukinkten zijn 100% op
tum te noteren en een dubbele kantlijn waterbasis.
A5 90vel lijn assorti
1399131
om belangrijke elementen
A4 90vel lijn assorti
1399132
op de pagina te noteren.

50

Oxford MyColour spiraalblok
• Spiraalblok met verplaatsbare bladwijzer-liniaal. Om lijnen te tekenen, iets
op te meten of om de laatste pagina
aan te duiden.
• Met ﬂexibele, waterafstotende kunststof kaft in vrolijke kleuren.
• Met blanco vel, om notities op het
eerste en laatste vel te verbergen.
• Met Optik Paper; laat geen inkt door,
zelfs geen vulpeninkt.
A4 50 vel lijn
• Hoge kwaliteit 90gr papier, extra glad A4 90vel lijn
A5 90vel lijn
en extra wit.

4

80

Oxford International
Activebook
• Met dubbelspiraal.
• Optik Paper 80grs papier, laat geen
inkt door en is extra wit.

• Schrijft prettig en snel door het extra
gladde oppervlak.
• 80 uitscheurbare vellen met 4-gaats
perforatie.
• Het A5-model heeft een universele
12-gaats perforatie voor in organizers.
• Met 6 verplaatsbare tabbladen.
A4+ lijn oranje
A4+ ruit 5mm PP kaft grijs
A5+ lijn oranje

011390
011389
011388

90

Oxford My Style spiraalblok

011473
011474
011472

• Oxford My Style dubbelspiraal notebook.
• Optik Paper 90grs papier, laat geen
inkt door en is extra wit.
• Met de speciale Scribzee app scan je
je gemaakte aantekeningen eenvoudig
en snel, het PDF bestand verstuur je
met gemak via email of sla je op in

Dropbox of OneDrive.
• Schrijft prettig en snel door het extra
gladde oppervlak.
• 90vel.
• Voorzien van uitneembare bladwijzer/
liniaal.
• Met kaft in trendy kleuren.
A4 lijn
A5 lijn

4

80

Oxford International
Organiserbook

011418
011419

4

80

Oxford International
Meetingbook
• Met dubbelspiraal.
• Optik Paper 80grs papier, laat geen
inkt door en is extra wit.
• Schrijft prettig en snel door het extra
gladde oppervlak.
• 80 uitscheurbare vellen met 4-gaats
perforatie.

• Dossiermap met 3 kleppen achterin
voor opbergen van losse documenten.
• Met elastosluiting en soepele
kunststof kaft.
A4+ lijn
A5+

011394
011416

• Met dubbelspiraal.
• Optik Paper 80grs papier, laat geen
inkt door en is extra wit.
• Schrijft ﬁjn en snel door het extra
gladde oppervlak.
• 80 uitscheurbare vellen met 4-gaats
perforatie.
• Dossiermap met 3 kleppen achterin
voor het opbergen van losse
documenten.
• Met 6 verplaatsbare tabbladen.
• Compleet met elastosluiting en soepeA4+ lijn
le kunststof kaft.

011411

72

Oxford International
Adressbook

90
80

23

Oxford Urban Mix spiraalblok

Oxford School collegeblok
• Oxford School collegeblok.
• Met Optik Paper; laat geen inkt door,
zelfs geen vulpeninkt.
• Hoge kwaliteit 90 grams papier, extra
glad en extra wit.
• Uitscheurbare vellen met 17- of
23-gaats perforatie.
• 80vel.
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A4 lijn
A4+ ruit 10mm
A5+ lijn assorti

011486
011485
011484

• Oxford Oﬀice spiraalblok met dubbelspiraal.
• Optik Paper 90grs papier, laat geen
inkt door en is extra wit.
• Schrijft prettig en snel door het extra
gladde oppervlak.
• 90vel/180 bladzijde.
• Met verplaatsbare bladwijzer.
• Kaft van stevig maar soepel kunststof
in assorti kleuren.

4

80

Oxford International
Notebook
A4 lijn
A4 ruit 5mm
A5 lijn
A5 ruit
170x110mm lijn

011346
011345
011344
011343
011361

• Oxford International Notebook met
dubbelspiraal.
• Optik Paper 80grs papier, laat geen
inkt door en is extra wit.

• Schrijft prettig en snel door het extra
gladde oppervlak.
• 80 uitscheurbare vellen met 4-gaats
perforatie.
• Het A5-model heeft een universele
12-gaats perforatie voor in organizers.
• Met harde kartonnen kaft.
A4+ lijn oranje
A4+ ruit 5mm grijs
A5+ lijn oranje
A5+ ruit 5mm grijs

011386
011385
011384
011383

• Met dubbelspiraal.
• Optik Paper 80grs papier, laat geen
inkt door en is extra wit.
• Schrijft prettig en snel door het extra
gladde oppervlak.
• 72vel kwaliteitspapier.
• Met alfabet voorzien van geplastiﬁceerde letters.
• Ruimte voor naam, adres, woonplaats,
telefoonnummer, faxnummer, mobiel
nummer en e-mailadres.
• Stevige kunststof kaft.
A5 PP kaft grijs
• Inclusief correctie-etiketten.

Product niet gevonden? Bel ons voor informatie!

011395
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Schrijfmappen

Schrijfmappen

> SCHRIJFMAPPEN

• In het midden van de map zit een
permanent zwart rond mechaniek.
• Beschikbaar in twee capaciteiten:
ø25mm of ø40mm.
• Op de rechter binnenzijde zit een
A4 50vel gelinieerd schrijfblok.
• De map is afsluitbaar met rits.
• Afmetingen 29x36cm.

4

Rillstab schrijfmap Utrecht
• Schrijfmap Utrecht is gemaakt van
lederlook materiaal.
• Aan de linker binnenzijde zitten 4
insteekvakken voor visitekaartjes,
A5 en A4 documenten.

Quantore schrijfmap met rits
en calculator
Quantore schrijfmap
• Schrijfmap van lederlook materiaal.
• Vier insteekvakken aan de binnenzijde,
waarvan twee voor visitekaartjes.
• Balpenhouder in het midden.
• Afmetingen 245x325mm.
• Kleur zwart.
zwart

513042

• Luxe schrijfmap van lederlook materiaal.
• Aan de linkerbinnenzijde diverse
insteekvakken waarvan één met rits.
• Inclusief rekenmachine.
• Speciale ruimte voor visitekaartjes.
• In het midden een 4-rings mechaniek ø
25mm.
• De map is met een rits afsluitbaar.
• Afmetingen 275x365mm.
zwart
• Kleur zwart.

• In het midden een balpenhouder.
• Op de rechter binnenzijde een
A4 50vel gelinieerd schrijfblok.
• Op de voorzijde 2 goudkleurige stoothoeken.
• Afmetingen 25x33cm.
zwart

513021

Rillstab schrijfmap
Maastricht

• Schrijfmap Maastricht is vervaardigd
uit lederlook materiaal.
• Aan de linker binnenzijde zitten
diverse insteekvakken voor visitekaart- O-mech 25mm zwart
40mm zwart
jes en A4 documenten.

513037
513038

513043

4

2

Rillstab schrijfmap Roermond

• In het midden van de map zit een
uitneembaar 2- en 4-rings rond mechaniek ø25mm.
• Voorzien van A4 50vel gelinieerd
schrijfblok en uitneembaar klembord
met stevige papierklem.
• Verder heeft deze map een extra
insteekvak met ritssluiting.
• Afmetingen 29x34cm.

• Multifunctionele map Roermond is
gemaakt van lederlook materiaal.
• Aan de linker binnenzijde zitten
insteekvakken voor A4 documenten,
visitekaartjes, schrijfgerei en telefoon. 25mm zwart

513020

Rillstab schrijfmap Excellent
De Luxe

Rillstab schrijfmap
Antwerpen
Rillstab tabbletmap Geneve
•
•
•

•
•

• Twee elastiek vakken voor
schrijfgerei / usb stick.
iPad Geneve A4.
• Rechter binnenzijde A4 schrijfblok
Vervaardigd uit lederlook materiaal.
gelinieerd.
Insteekvak voor iPad (Air) 2-3-4 / tablet
• Afsluitbaar met rits.
formaat maximaal 10” / laptop formaat
• Formaat 25x34cm.
7”-9”-10”.
• Kleur zwart.
Insteekvak voor A4 documenten.
zwart
513031
Vak voor visitekaartjes.

450

• Schrijfmap Antwerpen is gemaakt van
generfd kunststof materiaal.
• Aan de linker binnenzijde zitten 5
insteekvakken waarvan 2 transparant.
• In het midden een balpenhouder.
• Op de rechter binnenzijde een A4
50vel gelinieerd schrijfblok.
• Afmetingen 24x32cm.
zwart
• Kleur zwart.

Rillstab schrijfmap Minervum

513034

• Schrijfmap Minervum is gemaakt
van lederlook materiaal.
• Aan de linker binnenzijde vindt u
3 grote en 1 klein insteekvak.

• In het midden zit een balpenhouder.
• Op de rechter binnenzijde zit een A4
50vel gelinieerd schrijfblok.
• De map is afsluitbaar met een rits.
• Afmetingen 25x36cm.
• Kleur zwart.
zwart 98714

513028

• Schrijfmap Excellent de luxe is
gemaakt van lederlook materiaal.
• Aan de linker binnenzijde zitten
diverse insteekvakken voor visitekaartjes en documenten.
• Een insteekvak is afsluitbaar met
een rits.
• In het midden balpenhouders.
• Op de rechter binnenzijde vindt u een
gelinieerd schrijfblok.
• De map is afsluitbaar met een rits.
• Metalen plaatje aan de buitenzijde
waarop een tekst/logo middels lasergravure aangebracht kan worden.
A4 25x36cm zwart
A5 20x25cm zwart

513039
513040

Product niet gevonden? Bel ons voor informatie!
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Schrijfmappen

Notitieboeken
> NOTITIEBOEKEN

Maverick schrijfmap Dalian
Mark II
•
•
•
•

Luxe lederen schrijfmap.
Inclusief gelijnd schrijfblok.
Pennenlus.
Meerdere insteekvakken voor creditcards en visitekaartjes.

met rits bruin
bruin
bruin

510934
510935
510936

96

Van der Spek schrijfmap 353

• Elastische penlus en schrijfblok
insteek.
• Buﬀellederen schrijfmap.
•
Afmetingen 222x176x28mm.
• A5-formaat.
513075
• Met A5 insteek ﬂap, 1 kleiner vak en 2 zwart
bruin
513074
visitekaartvakjes.

Van der Spek schrijfmap 384
• Nerﬂederen schrijfmap.
• Royale A4 ritsmap met diep souﬀlé
vak over de volle breedte.

zwart
bruin

Van der Spek schrijfmap 393

Van der Spek schrijfmap
2041

• Luxe lederen A4 schrijfmap.
• Met A4 insteek ﬂap, A5 vak en 2
visitekaartvakjes.

zwart nerﬂeder
bruin nerﬂeder
zwart buﬀelleder
bruin buﬀelleder

• Royale lederen A4 ritsmap met 25mm
mechaniek.
• Veel opbergruimte.

zwart nerﬂeder
bruin nerﬂeder
zwart buﬀelleder
bruin buﬀelleder
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Quantore notitieboek dessin

• Notititieboek met harde kaft en sluitbaar met een elastiek.
• 96vel.
• 80gr papier.
• Gelinieerd crèmekleurig schrijfpapier.
• Vervaardigd uit FSC-gecertiﬁceerde
grondstoﬀen.

• Notititieboek met harde kaft (inclusief
dessin) en sluitbaar met een elastiek.
• 96vel.
• 80gr papier.
• Gelinieerd crèmekleurig schrijfpapier. A6 dessin
A5 dessin
• Vervaardigd uit FSC-gecertiﬁceerde
A4 dessin
grondstoﬀen.

A6 zwart
a5 lijn kraft
A5 zwart
A5 rood
A4 zwart

011443
011619
011442
011456
011441

011446
011445
011444

513053
513052

• Elastische penlus en schrijfblok
insteek.
• Formaat 32,3x23,6cm.
513051
513050
513069
513068

Quantore notitieboek

• Met ritsvak en 2 lange insteekvakken.
• 4 visitekaartvakjes.
• Elastische penlus en schrijfblok
insteek.
• Formaat 36,3x26,2cm.

• Met een groot en een klein steekvak
en breed ritsvak.
• 6 visitekaartvakjes en venstervak.
• 2 royale peninsteken.
• Schrijfblok insteek met daaronder een
groot insteekvak.
• Formaat 35x26,7cm.

4

96

513057
513056
513071
513070

96

Quantore notitieboek spiraal
• Notititieboek met spiraal, harde kaft
en sluitbaar met een elastiek.
• 80gr papier.
• Gelinieerd crèmekleurig schrijfpapier.
• Vervaardigd uit FSC-gecertiﬁceerde
grondstoﬀen.

96

A5 spiraal zwart 100vel
A6 spiraal zwart 80vel
a5 spiraal kraft

011453
011454
011620

Quantore notitieboek spiraal
met tabs

•
•
•
•

100vel.
80gr papier.
Gelinieerd crèmekleurig schrijfpapier.
Vervaardigd uit FSC-gecertiﬁceerde
grondstoﬀen.

• Notititieboek met spiraal, harde kaft
en sluitbaar met een elastiek.

A5 spiraal zwart

Product niet gevonden? Bel ons voor informatie!

011455
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Notitieboeken

De
96

kracht

van

96

Oxford Original Blue
gebonden boek

Oxford Smart Black gebonden
boek

• De serie Original Blue van Oxford.
• Deze boeken zijn vooral in gebruik bij
het voortgezet en hoger onderwijs.
• Optik Paper 90grs papier, laat geen
inkt door en is extra wit.
• Schrijft prettig en snel door het extra
gladde oppervlak.
• De boeken zijn uitgevoerd in de kleur
blauw, met een stevige hardcover
omslag en een inhoud van 96vel.

• De serie Smart Black van Oxford.
• Deze boeken zijn vooral in gebruik bij
het voortgezet en hoger onderwijs.
• Optik Paper 90grs papier, laat geen
inkt door en is extra wit.
• Schrijft prettig en snel door het extra
gladde oppervlak.
• De boeken zijn uitgevoerd in de kleur
zwart, met een stevige hardcover
omslag en een inhoud van 96vel.

A4 lijn
A5 lijn

040196
040197

het
A4 lijn
A5 lijn

blaad
je
memo

040194
040195

Het memoblaadje; het bekende gele, vierkante notitievelletje. De noodzakelijke geheugensteuntjes
van het kantoorleven. Ideaal voor opvallende berichtjes en perfect voor een brainstorm.
Ze verbeteren de communicatie en maken je notities aantrekkelijk. En dankzij de speciale lijmlaag
kan je ze gemakkelijk meerdere keren gebruiken, zonder dat dit sporen achterlaat.

96

Oxford Essentials gebonden
boek
• Oxford Oﬀice notitieboeken.
• Gebonden met harde kaft.

Het memoblaadje heb je in veel verschillende
varianten. Verschillende kleuren, diverse formaten,
gelijnd of niet gelijnd. Wist je dat er zelfs memoblaadjes zijn die je buiten kunt gebruiken in extreem
warme of extreem koude omstandigheden? Ideaal!
Om je nog een beter beeld te geven, lees je hieronder
welk memoblaadje bij welke bezigheid past.

• Optik Paper 90grs papier, laat geen
inkt door en is extra wit.
• Schrijft prettig en snel door het extra
gladde oppervlak.
• 96vel.
• Kaft in assorti kleuren.
A4 lijn
A5 lijn

011358
011356

Standaard memoblaadjes
De klassieker: ideaal om belangrijke afspraken, nog
uit te voeren taken of een berichtje aan een collega
op te schrijven. De traditionele memoblaadjes zijn
verkrijgbaar in allerlei formaten en veel verschillende
kleuren. Van éénkleurig geel tot aan pasteltinten en
felle neonkleuren. Je kunt het zo gek niet bedenken.
De standaard memoblaadjes zijn ﬁjn voor gebruik op
papier en om snel informatie te noteren en achter te
laten. En nog een ﬁjne bijkomstigheid: ze laten geen
lijmresten achter.

Sigel Conceptum Pure
hardcover
• Notitieboekje met inhoudsopgave
en paginanummering om notities te
organiseren en snel terug te vinden.
• Met praktische quickpocket voorin
het boek om kleinigheden zoals parkeerkaartjes, treinkaartjes etc. op te
bergen.
• Het geïntegreerde vouwvak dient als
archiefvak en biedt plaats voor losse
briefjes, visitekaartjes en andere
documenten.
• 20 geperforeerde en eenvoudig
uitneembare bladzijden maken de
notities ﬂexibel en mobiel.
• Door de sluiting met elastiek is het
boek altijd goed afgesloten.
• Met pennenlus.
• Leverbaar blanco en gelinieerd.
• 194 pagina’s van 80grams papier.
• Met harde omslag.
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96

Oxford Black n’ Red
gebonden boek

A4+ gelinieerd CO116
A4 lijn
A5 lijn zwart
A5 blanco
A6 lijn
A6 blanco

392870
392812
392802
392801
392823
392822

• Het Black n’ Red gebonden notitieboek
betekent zaken doen.
• De stijl en de kwaliteit zijn tijdloos.
• Dit premium gebonden notitieboek
bevat een robuuste zwarte kaft en
een stevig ingebonden rode rug.
• 90grs Optik Paper, dat doordrukken
voorkomt.
• Met het rode verplaatsbare lint vindt
u uw laatst gemaakte notities snel
terug.

Gerecycleerde memoblaadjes

A4 lijn
A4 ruit 5mm
A4 96vel blanco zwart
A5 lijn
A6 lijn

011408
011409
1000281
1388465
1388471

Naast de standaard memoblaadjes bestaat er ook een
duurzame variant. De gerecycleerde notes geven
hetzelfde gemak als standaard memoblaadjes, maar
ze zijn gemaakt van 100% gerecycleerde papiervezels
en karton. Deze milieuvriendelijke variant is verkrijgbaar in de standaard kleur geel, maar ook in diverse

pastelkleuren. Wil jij een duurzame boodschap achterlaten? Dan zijn de gerecycleerde notes perfect voor
jou. Zo combineer je functionaliteit en duurzaamheid.

Sterk klevende memoblaadjes
De sterk klevende memoblaadjes bevatten dubbel
zoveel kleefkracht als de standaard memoblaadjes.
Door de verbeterde lijmlaag zijn deze memoblaadjes
ideaal voor bevestiging op computers, muren of deuren. Ook op oneﬀenheden zoals leer, stof, plastic of
hout blijven ze goed plakken. Wil je een berichtje
achterlaten op onegale oppervlakken? Maak dan
gebruik van een sterk klevend memoblaadje. Ze zijn
er in diverse kleuren en in diverse formaten. En je
hoeft je geen zorgen te maken over lijmresten. Ook
deze variant laat geen sporen achter.

Extreem sterke memoblaadjes
Achter je bureau zijn zelfklevende memoblaadjes
onmisbaar. Maar die handige geheugensteuntjes
zijn ook ideaal op andere (werk)plekken. Wil je een
memoblaadje gebruiken om bijvoorbeeld op een
schutting of baksteen te pakken? Daar is de nieuwste
variant van het memoblaadje perfect voor geschikt.
De extreem sterke memoblaadjes zijn waterafstotend
en blijven zowel binnen als buiten onder alle omstandigheden kleven.

Memoblaadjes en memobakjes
>

Memoblaadjes en memobakjes

ZELFKLEVENDE MEMOBLAADJES SUPER STICKY

90

Post-it Super Sticky
memoblok*
• Post-it Super Sticky Notes zorgen
ervoor dat je boodschap beter en
langer blijft kleven.
• De unieke lijm maakt de Notes super
sterk, super veelzijdig en super
opvallend.
• Lijm gemaakt uit hernieuwbare bron
en die bestaat uit 60% niet-eetbare
planten die jaarlijks aangroeien.
• Notes zijn PEFC-gecertiﬁceerd.
• Bloks à 90vel.
• Kleur geel.

90

90

Post-it Super Sticky
memoblok Bangkok*
51x51mm geel 622-SSY
pak à 12 stuks
47,6x76mm geel 656-SSY
pak à 12 stuks
76x76mm geel 654-SSY
blok à 90 vel
76x127mm geel 655-SSY
blok à 90 vel

• Post-it Super Sticky Notes zorgen
ervoor dat je boodschap beter en
langer blijft kleven.
• De unieke lijm maakt de Notes super
sterk, super veelzijdig en super opvallend.
• Notes zijn PEFC-gecertiﬁceerd.
• Bloks à 90vel.

392690
392470
392555
392565

Post-it Super Sticky
memoblok Bora Bora*
47,6x47,6mm 622-SSEG
pak à 12 stuks
76x76mm 654-SSEG
pak à 5 stuks
76x127mm 655-SSEG
pak à 5 stuks
101x152mm 4690-SSBK
pak à 3 stuks

392692

47.6x47.6mm 622-SSRO
pak à 12 stuks
Post-it Super Sticky Notes zorgen er- 76x76mm 654-SSRO
voor dat je boodschap beter en langer pak à 6 stuks
76x127mm 655-SSRO
blijft kleven.
pak à 6 stuks
De unieke lijm maakt de Notes super
101x101mm 675-SSRO
sterk, super veelzijdig en super opval- pak à 6 stuks
lend.
101x152mm 4690-SSRO
pak à 3 stuks
Notes zijn PEFC-gecertiﬁceerd.
76x76mm 2014BYPG
Bloks à 90vel.

392484

392695
392698
392404

• Post-it Super Sticky Notes zorgen
ervoor dat je boodschap beter en
langer blijft kleven.
• De unieke lijm maakt de Notes super
sterk, super veelzijdig en super
opvallend.
• Notes zijn PEFC-gecertiﬁceerd.
• Bloks à 90vel.

47,6x47,6mm 622-SSJP
pak à 12 stuks
76x76mm 654-SSJP
pak à 6 stuks
76x127mm 655-SSJP
pak à 6 stuks

392691
392694
392699

90

90

Post-it Super Sticky
memoblok voordeelpak*
• Handige verpakking om uw Notes
netjes te bewaren.
• Post-it Super Sticky Notes zorgen
ervoor dat uw boodschap beter en
langer blijft kleven.

Post-it Super Sticky
memoblok Rio*

90

• Notes zijn PEFC-gecertiﬁceerd.
• Voordeelpak met blokken à 90vel, niet
individueel verpakt.
• Prijs per doos.
76x76mm geel 654-P16 doos à 3 9 2 6 9 6
16 stuks
76x127mm geel 655-P16
392700
doos à 16 stuks

Post-it Super Sticky
memoblok Ultra*

• Herpositioneerbaar en verwijderbaar.
• PEFC gecertiﬁceerd.

• Post-it Super Sticky Notes hebben een
extra sterke kleeﬂaag en zijn daarom
vrijwel overal toe te passen: op de
koelkast, op tassen, muren, lampen of
op het dashboard van de auto.

76x76mm ultra geel 654-S
blok à 90 vel
76x127mm ultra geel 655-S
pak à 12 stuks
102x152mm ultra geel lijn
660-S blok à 75 vel

392543

•

•

392544
392538

•
•

392703
392708
392401
392418
392492

90

Post-it Super Sticky
memoblok Miami*

90

Post-it Super Sticky
memoblok Marrakesh*

350

Post-it Super Sticky
memokubus Ultra*
• Post-it Super Sticky Notes zorgen
ervoor dat je boodschap beter en
langer blijft kleven.
• De unieke lijm maakt de Notes super
sterk, super veelzijdig en super
opvallend.

456

• Lijm gemaakt uit hernieuwbare bron
en die bestaat uit 60% niet-eetbare
planten die jaarlijks aangroeien.
• Geef uw berichten meer aandacht
door felle kleuren.
• Notes zijn PEFC-gecertiﬁceerd.
• Bloks à 350vel.
76x76mm 2028-S
350 vel

90

Post-it Super Sticky
memoblok New York*

blok à 3 9 2 7 0 1

• De unieke lijm maakt de Notes super
sterk, super veelzijdig en super opvallend.
• Notes zijn PEFC-gecertiﬁceerd.
• Bloks à 90vel.

• Post-it Super Sticky Notes zorgen ervoor dat je boodschap beter en langer 76x76mm New York
76x127mm New York
blijft kleven.

392667
392669

* Gedurende 2022 worden alle post-it notes vervangen door notes met nieuwe kleuren.

• Post-it Super Sticky Notes zorgen
ervoor dat je boodschap beter en
langer blijft kleven.
• De unieke lijm maakt de Notes super
sterk, super veelzijdig en super
opvallend.
• Notes zijn PEFC-gecertiﬁceerd.
• Bloks à 90vel.

47,6x47,6mm 622-SSMK
pak à 12 stuks
76x76mm 654-SSMK
pak à 5 stuks
76x127mm 655-SSMK
pak à 5 stuks

392496
392709
392711

• Post-it Super Sticky Notes zorgen
ervoor dat je boodschap beter en
langer blijft kleven.
• De unieke lijm maakt de Notes super
sterk, super veelzijdig en super
opvallend.
• Lijm gemaakt uit hernieuwbare bron
en die bestaat uit 60% niet-eetbare
planten die jaarlijks aangroeien.
• Geef uw berichten meer aandacht
door felle kleuren.
• Notes zijn PEFC-gecertiﬁceerd.

47,6x47,6mm kleuren 622392755
SSMI pak à 12 stuks
76x76mm 654-SSMI
392756
pak à 6 stuks
76x127mm kleuren 655-SSMI 3 9 2 7 5 7
pak à 6 stuks
101x101mm 675-SSMI
392754
pak à 3 stuks
101x152mm kleuren 4690-SSMI3 9 2 7 5 8
pak à 3 stuks

Product niet gevonden? Bel ons voor informatie!
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Memoblaadjes en memobakjes
> ZELFKLEVENDE MEMOBLAADJES

90

90

Post-it Super Sticky
memoblok Mono
• Post-it Super Sticky Notes zorgen
ervoor dat je boodschap beter en
langer blijft kleven.
• De unieke lijm maakt de Notes super
sterk, super veelzijdig en super
opvallend.

• Lijm gemaakt uit hernieuwbare bron
en die bestaat uit 60% niet-eetbare
planten die jaarlijks aangroeien.
• Geef uw berichten meer aandacht
door felle kleuren.
• Notes zijn PEFC-gecertiﬁceerd.
• Blok à 90vel.
76x76mm 654-SSFA
blok à 90 vel
76x76mm Poppy 654-SSPO
blok à 90 vel
76x76mm Electric blue
654-SSEB blok à 90 vel

392403
392454
392455

Post-it Super Sticky
memoblok Rainbow
• Post-it Super Sticky Notes hebben een
extra sterke kleeﬂaag en zijn daarom
vrijwel overal toe te passen: op de
koelkast, op tassen, muren, lampen of
op het dashboard van de auto.
• Herpositioneerbaar en verwijderbaar.
• Memoblok in diverse opvallende
neonkleuren.
• Blok à 90vel.
• PEFC gecertiﬁceerd.

100

Quantore memoblok

76x76mmassorti 654-SUC
pak à 12 stuks
76x76mm rainbow 360vel
blok à 360 vel

392503
392513

• De bekende gele zelfklevende memoblaadjes.
• Zonder beschadiging verwijderbaar
en opnieuw te bevestigen op elke
ondergrond door speciale lijmrand.
• Blok à 100vel.
• Gemaakt van FSC-gecertiﬁceerde
grondstoﬀen.

40x50mm 3 stuks 653
392606
set à 3 stuks
75x75mm 654 blok à 100 vel 3 9 2 6 0 7
75x125mm 655 blok à 100 vel 3 9 2 6 0 8
76x101mm geel
392609
76x76mm geel 400
392385
51x76mm geel
392380

180
400

Post-it Super Sticky
memoblok Meeting Notes
• Groot formaat memoblok.
• Genoeg ruimte voor alle details, ideaal
voor trainingen en vergaderingen.
• Extra zelfklevend, Post-it Super Sticky
Notes plakken bijna overal.
• Herpositioneerbaar en verwijderbaar.
• In 4 heldere neonkleuren voor maximale zichtbaarheid.
• PEFC gecertiﬁceerd.
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90

Post-it Super Sticky
memoblok met lijnen

152x101mm 6445-4SS
392566
pak à 4 stuks
203x101mm 6845-SSP pak à 3 9 2 5 6 7
4 stuks

• Dankzij de lijnen overzichtelijk
beschrijfbaar.
• Memoblok in diverse opvallende
• Post-it Super Sticky Notes hebben een neonkleuren.
extra sterke kleeﬂaag en zijn daarom • PEFC gecertiﬁceerd.
vrijwel overal toe te passen: op de
101x101mm gelijnd 675SSU
392504
koelkast, op tassen, muren, lampen of pak à 6 stuks
102X152mmlijn 660SSU
392500
op het dashboard van de auto.
• Herpositioneerbaar en verwijderbaar. pak à 3 stuks

Quantore memoblok gekleurd
• De bekende zelfklevende memoblaadjes in opvallende neonkleuren.
• Zonder beschadiging verwijderbaar
en opnieuw te bevestigen op elke
ondergrond door speciale lijmrand.
• Blok à 400vel.
• 100vel per kleur.
• Gemaakt van FSC-gecertiﬁceerde
grondstoﬀen.

76x76mm
76x76mm
76x76mm
76x76mm
76x127mm
76x76mm

neon assorti
neon roze
neon groen
neon geel
neon assorti
neon oranje

392601
392383
392384
392381
392386
392382

Product niet gevonden? Bel ons voor informatie!
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> ZELFKLEVENDE MEMOBLAADJES Z-NOTES

100

38x51mm 653 set à 3 stuks
76x76mm 654 blok à 100 vel
76x127mm 655 blok à 100 vel
51x76mm 656 blok à 100 vel
Post-it Notes is al meer dan 20 jaar de
102x76mm 657 blok à 100 vel
snelste en vriendelijkste manier om te 152x102mm 659
communiceren.
pak à 6 stuks
76x76mm geel pak à 6 stuks
Onmisbaar op ieder kantoor.
76x127mm geel pak à 6 stuks
Zonder beschadiging verwijderbaar
47,6x47,6mm color notes
en opnieuw te bevestigen op elke
pak à 16 stuks
ondergrond door speciale lijmrand.
127x76mm color notes
Laat geen sporen na.
pak à 16 stuks
76x76mm color notes
Blok à 100vel.
pak à 16 stuks
PEFC gecertiﬁceerd.

Post-it Notes memoblok
•

•
•

•
•
•

392545
392561
392562
392535
392525
392575

100

Info Notes antimicrobieel
zelfklevende memoblaadjes
• De populaire notes methygiënische
antimicrobiëel eﬀect.
• Stoptreproductie van bacteriën en
elimineert meer van 99,99% van
de bacterien op het papier.
• Een absolute must-have voor elke
werkplek.
• Plakrand van lijm op waterbasis.

1388450
1388453
1396910
1396911
1396913

100

100

• Met één hand te bedienen terwijl u
met de andere bijvoorbeeld telefo• Als harmonica gevouwen notes komen neert.
• Blok à 100vel.
automatisch tevoorschijn.
• Neem één velletje weg en het volgen- • Gemaakt van FSC-gecertiﬁceerde
grondstoﬀen.
de staat al klaar voor het volgende
75x75mm R330
392604
bericht.
• Voor gebruik in speciale Z-notehouder. pak à 12 stuks

75x75mm wit pak à 12 stuks 1398440
75x75mm geel pak à 12 stuks 1398441
125x75mm geel pak à 12 stuks 1398442
75x75mm wit pak à 12 stuks 1398443
75x75mm geel pak à 12 stuks 1398444
125x75mm wit pak à 12 stuks 1398445
100x150mm geel
1398446
pak à 12 stuks
100x150mm wit pak à 12 stuks 1398447

Quantore Z-Notes memoblok

76x76mm assorti Bora Bora
S330-6JP pak à 6 stuks
76x76mm met 8 bloks assorti
pak à 8 stuks
Post-it Super Sticky Z-Notes 76x76mm S330-6EG
pak à 6 stuks
assorti
76x76mm S330-6RO
• Als harmonica gevouwen Super Sticky pak à 6 stuks
76x76mm S330-6MK
Z-Notes blijven beter en langer plakken
pak à 6 stuks
op bijna elke ondergrond, zowel hori76x76mm S330-6MI
zontaal als verticaal.
pak à 6 stuks
76x76mm New York
• Notes zijn PEFC-gecertiﬁceerd.
pak à 6 stuks
• Bloks à 90vel.

100

90

Post-it Notes memoblok
recycled tower

Post-it Notes memoblok
recycled tower Pastel

• Een complete nieuwe lijn Post-it Notes
van recycled papier.
• Met Blauwe Engel keurmerk.
• 100% gerecycleerd papier, inclusief de
verpakking.
• Eco-eﬀiciënte bulk dispenser, de blokjes zijn niet individueel verpakt.

• Een complete nieuwe lijn Post-it Notes
van recycled papier.
• Met Blauwe Engel keurmerk.
• 100% gerecycleerd papier, inclusief de
verpakking.
• Eco-eﬀiciënte bulkdispenser, de blokjes zijn niet individueel verpakt.

38x51mm 653-1T
pak à 24 stuks
76x76mm 654-1T
pak à 16 stuks
76x127mm 655YRT
pak à 16 stuks

392477
392478
392479

90

38x51mm 653-1RPT
pak à 24 stuks
76x76mm 654-1RPT
pak à 16 stuks
76x127mm 655-1RPT
pak à 16 stuks

392474
392475
392476

Post-it Super Sticky Z-Notes
geel
• Als harmonica gevouwen Super Sticky
Z-Notes blijven beter en langer plakken
op bijna elke ondergrond, zowel horizontaal als verticaal.

• Fel gekleurde notes zijn ideaal om uw
berichten er uit te laten springen.
• Notes zijn PEFC-gecertiﬁceerd.
• Bloks à 90vel.
• Kleur geel.
76x76mm geel S330-Y
pak à 12 stuks
76x127mm geel S350-Y
pak à 12 stuks

392434
392435

392581
392463
392433
392464
392466
392759
392668

450
90

Post-it Notes memoblok
kubus Neon

450

Post-it Notes memoblok
kubus
• Herpositioneerbaar en verwijderbaar.
• 76x76mm.
• PEFC gecertiﬁceerd.

460

76x76mm 2028B
blok à 450 vel
76x76mm roze 2028P
blok à 450 vel
76x76mm 2028G
blok à 450 vel

392585
392743
392590

• Herpositioneerbaar en verwijderbaar.
• Blok à 450vel met verschillende kleuren.
• 76x76mm.
• PEFC gecertiﬁceerd.

76x76mm groen/geel/blauw/
lila 2028NB blok à 450 vel
76x76mm 2028NP
blok à 450 vel
76x76mm 2030U
blok à 450 vel

392591
392622
392417

Post-it Super Sticky Z-Notes
voordeelpak

90

• Gekleurde notes zijn ideaal om uw
• Als harmonica gevouwen Super Sticky berichten er uit te laten springen.
• Notes zijn PEFC-gecertiﬁceerd.
Z-Notes blijven beter en langer
76x76mm S330-16
pak à 3 9 2 4 6 7
plakken op bijna elke ondergrond,
16 stuks
zowel horizontaal als verticaal.

Post-it Super Sticky Z-Notes
gelinieerd
• Post-it® Super Sticky Z-notes.
• Kanarigeel gelijnd 101mmx101mm.

100x100mm geel S440-Y
pak à 5 stuks

Product niet gevonden? Bel ons voor informatie!
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Post-it Z-Note dispenser
• Stone Shaped Post-it Z-Notes
dispenser.
• Trendy design dispenser ontworpen
door Karim Rashid.
• Functioneel en stijlvol.
• Neem één velletje en het volgende
komt tevoorschijn.
• Geschikt voor Post-it® Z-notes
76x76mm.
• Inclusief 12 blokjes Z-notes die PEFC
gecertiﬁceerd zijn.

100
100

Post-it Z-Notes memoblok
• Als harmonica gevouwen notes komen
automatisch tevoorschijn.
• Neem één velletje weg en het
volgende staat al klaar voor het
volgende bericht.
• Voor gebruik in speciale Z-notehouder.
• Met één hand te bedienen terwijl
u met de andere bijvoorbeeld
telefoneert.
• Blok à 100vel.
• PEFC gecertiﬁceerd.

zwart met 12 blokjes

392676

transparant zwart

392456

voor Post-it Z-Notes
76x127mm inclusief 1 blokje

392652

Post-it Z-Notes memoblok
Neon

76x76mm R330
blok à 100 vel
127x76mm R350
blok à 100 vel
76x76mm 16 color
pak à 16 stuks

392619
392618
1396912

• Als harmonica gevouwen notes.
• Neem één velletje weg en het
volgende staat al klaar voor het
volgende bericht.
• Communiceer direct en opvallend.
• Herpositioneerbaar.
• Laat geen sporen achter.
• Blok à 100vel.
• PEFC gecertiﬁceerd.

76x76mm N330RAI
pak à 6 stuks

392422

Post-it Z-Notes dispenser Pro
• Post-it design bureaudispenser
voor Z-notes.
• Bij het uitnemen komt er een nieuw
velletje omhoog.
• Met één hand te bedienen terwijl
u met de andere bijvoorbeeld
telefoneert.
• PEFC gecertiﬁceerd papier.

100

100

• Met één hand te bedienen terwijl u
met de andere bijvoorbeeld telefoneert.
Post-it Z-Notes memoblok
• Post-it Notes van recycled papier.
recycled
• Voorzien van Blauwe Engel keurmerk .
• Als harmonica gevouwen notes komen • 100% gerecycleerd papier, inclusief de
verpakking.
automatisch tevoorschijn.
• Neem één velletje weg en het volgen- • 76x76mm.
• Verpakt per 6 bloks à 100vel.
de staat al klaar voor het volgende
76x76mm geel R330-1B pak à 3 9 2 4 0 6
bericht.
• Voor gebruik in speciale Z-notehouder. 6 stuks
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Post-it Z-Notes memoblok
recycled tower
• Voor gebruik in speciale Z-notehouder.
• Post-it Notes van recycled papier.
• Voorzien van het Blauwe Engel
keurmerk.
• 100% gerecycleerd papier, inclusief de
verpakking.
• 76x76mm.
76x76mm R330-1T
• Eco-eﬀiciënte bulkdispenser, de 16
16 stuks
blokjes zijn niet individueel verpakt.

Post-it Z-Notes dispenser
Millennium

pak à 3 9 2 4 0 8

• Post-it design bureaudispenser
voor Z-notes.
• Bij het uitnemen komt er een nieuw
velletje omhoog.
• Met één hand te bedienen terwijl
u met de andere bijvoorbeeld
telefoneert.
• PEFC gecertiﬁceerd.

Product niet gevonden? Bel ons voor informatie!
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Schriften

> MEMOBAKJES -EN BLAADJES

> SCHRIFTEN

900
900

Quantore memoblok
kopgelijmd

Quantore memokubus
•
•
•
•
•

Kunststof houder.
Inclusief ±1000 memoblaadjes.
70gr papier.
Formaat 10x10x10cm.
Gemaakt van FSC-gecertiﬁceerde
grondstoﬀen.

wit
zwart
transparant

392457
392458
392459

•
•
•
•

Witte memoblaadjes.
70gr papier.
Kopgelijmd.
Gemaakt van FSC-gecertiﬁceerde
grondstoﬀen.

40
40

Schrift A5

98x98x90mm 900vel pak à 3 9 2 4 6 5
900 vel

•
•
•
•

Formaat 21x16,5cm.
40vel-80blz.
Vier kleuren assorti.
70gr chloorvrij gebleekt papier.

210x165mm lijn
pak à 10 stuks
210x165mm ruit 10mm
pak à 5 stuks
210x165mm ruit 5mm
pak à 5 stuks

011310
011311
011312

Schrift A4
• Formaat 29,7x21cm.
• Vier kleuren assorti.
• 70gr chloorvrij gebleekt papier.

A4 lijn
pak à 5 stuks 0 1 1 3 1 3
A4 ruit 5mm pak à 5 stuks 0 1 1 3 1 5
A4 ruit 10mm pak à 5 stuks 0 1 1 3 1 4

90x90mm

900
80

Quantore memoblaadjes
• Witte memoblaadjes voor in uw
memobakjes.
• 70gr papier.
• FSC-gecertiﬁceerd.
90x90x90mm pak à 900 vel 3 9 2 4 8 5
94x94x90mm pak à 900 vel 3 9 2 4 8 6
140x90x20mm blok à 200 vel 3 9 2 4 8 7
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36

900

Quantore memoblaadjes
gekleurd
• Gekleurde memoblaadjes voor
in uw memobakjes.
• 70gr papier.
• FSC-gecertiﬁceerd.

90x90mm memo kubus assorti 3 9 2 4 6 0
90x90mm losbladig assorti.
392461

Schrift met harde kaft

Oxford school schriften

• Schrift met harde kaft.
• Houtvrij schrijfpapier.

• Schriften met soepele kartonnen kaft.
• Met Optik Paper; laat geen inkt door,
zelfs geen vulpeninkt.
• Met 36vel geniet papier.
• Hoge kwaliteit 90 grams papier, extra
glad en extra wit.

A4 lijn assorti pak à 10 stuks 0 1 1 4 4 7
A5 lijn assorti pak à 10 stuks 0 1 1 4 4 8
A5 lijn 400blz zwart
011452
pak à 5 stuks

A4 ruit 5mm
A4 ruit ruit 4x8mm
A5 lijn
A5 ruit 5mm
A5 ruit 4x8mm
A4 lijn 3stuks assorti
A4 ruit 10mm 3stuks assorti
A5 lijn 3stuks assorti

011163
011164
011165
011166
011167
011160
011161
011162

Product niet gevonden? Bel ons voor informatie!
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Kantoorboeken

> KANTOORBOEKEN

>

REGISTERS EN KASBOEKEN

54

Atlanta registers

64

Atlanta notitieboek
breedkwarto

• Gelijmd gebonden.
• Linnen rug.
• Formaat 210x165mm.

• Kantoorboek met harde kaft.
• Houtvrij gelinieerd schrijfpapier.
• Etiket op de voorzijde.

128blz blauw
160blz blauw
1392blz blauw
288blz blauw

pak à 5 stuks
pak à 5 stuks
pak à 5 stuks
pak à 5 stuks

48

030203
030223
030233
030213

Atlanta notitieboek
breedfolio

•
•
•
•

Etiket op de voorzijde.
Gelijmd gebonden.
Linnen rug.
Formaat 330x205mm.

• Kantoorboek met harde kaft.
• Houtvrij gelinieerd schrijfpapier.

96blz blauw pak à 5 stuks
192blz blauw pak à 5 stuks

010103
010003

• Klassieke accountantsboeken met
2 tot 16 kolommen per pagina.
• Verkrijgbaar in alle reguliere
afmetingen.
• Hoge kwaliteit registers.
• De boeken hebben een stevige
voor- en achterkant beplakt met rode
linnenstructuur.
• De rug is uitgevoerd met een spiraal
zodat de bladen gemakkelijk zijn om
te slaan.
• Alle boeken hebben afzonderlijke
uitslaande tabjes waarop je de titels
van de kolommen kunt schrijven,
gelijmd aan de bovenkant van de
voor- en achterzijde.
• 108 bladzijden per boek.

321x226mm
321x226mm
247x351mm
294x414mm
294x452mm
294x452mm
294x452mm

2x4 kolommen
2x6 kolommen
2x8 kolommen
2x10 kolommen
2x12 kolommen
2x14 kolommen
2x16 kolommen

000450
000650
000850
001050
001250
001450
001650

50

Atlanta notitieboek smalfolio
50

•
•
•
•

Handig in gebruik.
Kantoorboek enkelvoudig met carbon.
Blauw, gelinieerd schrijfpapier.
Dubbele witte metalen spiraal aan de
linkerzijde.
• Gemaakt van 70 g/m² houtvrij papier.
• De versie met carbon is FSC-gecertiﬁ330x135mm pak à 5 stuks
ceerd.

Atlanta kasboek met spiraal

96
64

022105

Atlanta notitieboek

• Etiket op de voorzijde.
• Genaaid gebonden.
• Formaat 165x105mm.

• Kantoorboek met harde kaft.
• Houtvrij gelinieerd schrijfpapier.

128blz blauw pak à 5 stuks
192blz blauw pak à 5 stuks

Atlanta kasboeken
040123
040133

• Kantoorboek met harde kaft.
• Houtvrij, gelinieerd schrijfpapier.
• Genaaid gebonden.

210x165mm 1kolom 192blz
050612
pak à 5 stuks
210x165mm 2kolommen 192blz0 5 0 6 1 3
pak à 5 stuks

•
•
•
•

Spiraalblok met 50x2vel.
2x1 geldkolom.
Met opschrift ‘Kasboek’.
Voor de enkelvoudige administratie
van dagelijkse transacties.

A6
A5

pak à 20 stuks
pak à 10 stuks

050105
050205

80

Atlanta notitieboekje
zijspiraal

• Altijd handig om bij je te hebben
voor onmisbare geheugensteuntjes.
• 100blz houtvrij schrijfpapier.
• Met zijspiraal.
• Gelinieerd.

• Kleine handige boekjes voor het
noteren van diverse zaken.

A7
A6

50
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pak à 20 stuks
pak à 20 stuks

040117
040116

80

Wire-O winkelboek
Atlanta doorschrijfkasboek

• Voorbedrukt met onder meer
kolommen voor datum, omschrijving,
ontvangsten, uitgaven.
• A4-formaat.

• Spiraalblok met 50x2vel genummerde
bladen.

zonder btw-kolommen
met btw-kolommen

50

• Een winkelboek met een ﬂexibele kaft.
• Voorzien van Wire-O-Binding.
• Gelineerde pagina`s van 70 grams
houtvrij papier.
330x135mm lijn
• Afmetingen: 135x330mm.

022110

051315
051415

Exacompta Piqure register
• Boekhoudingsregisters voor diverse
doeleinden.
• Gedetailleerde indelingen voor de
verschillende registers.

• Mat papier waarop het makkelijk
en netjes schrijven is.
• De omslag in glanskarton wordt
gemaakt in de Clairefontaine
fabrieken.
aandeelhouder BVBA/SPRL
240x320 80vel geel

Product niet gevonden? Bel ons voor informatie!

010405
1400970
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> NOTITIEBLOKKEN

40

Atlanta terugbelboek
• Het terugbelboek van Atlanta is ideaal
voor het opschrijven van notities of
actiepunten tijdens een telefoongesprek of bezoek.
• Zelfkopiërend papier 70grams papier.
• Het originele bericht (geel of rood
papier) kan worden afgegeven en de
kopie (wit papier) blijft in het boek.
• Hierop kan later actie worden ondernomen.
• Vier notities per pagina met microperforatie.
• Door de spiraal zijn ze gemakkelijk in
het gebruik.
160 telefoonnotities
• Notitie-afmetingen 74x128mm.
400 telefoonnotities
• Afmetingen 297x140mm.

125

Quantore Things-to-do-today
• Het Things to do Today-boek is een
ideaal hulpmiddel bij de planning van
iedere werkdag.
• De bedrukking biedt ruimte voor
werkzaamheden, afspraken en
notities.
• Spiraalblok met 125vel.
• Formaat formulier: 74x125mm.
• Formaat blok: 290x140mm.
• FSC-gecertiﬁceerd.

Things to do today

235677

235650
235655

125

Atlanta Things-to-do-Today

100

Quantore telefoonnotitieblok
• Voor duidelijke notities tijdens een
bezoek of telefoongesprek.
• Mededelingen en afspraken kunnen
vastgelegd worden, evenals
bestellingen of andere boodschappen.
• Blok à 100vel.
A5 210x148mm pak à 5 stuks 0 9 1 2 8 2
• 60gr chloorarm gebleekt papier.

100

Atlanta telefoon-/
bezoeknotitieblok

• Mededelingen en afspraken met
eventuele opvolging kunnen vastgelegd worden, evenals bestellingen
of andere boodschappen.
• Gemaakt van 70gr papier.
• Blok à 100 formulieren.
• Kopgelijmd.
• FSC®-gecertiﬁceerd.

• De telefoon-/bezoeknotitie is buitengewoon handig voor duidelijke notities
tijdens een bezoek of telefoongesprek. A5
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235600

200

Quantore kladblok
• Aan de kop gelijmd.
• Licht houthoudend papier.
• Blok à 200vel.

12x20cm 200vel

091236

• Al jarenlang een topper!
• Het Things to do Today-boek is een
ideaal hulpmiddel bij de planning van
elke werkdag.
• De bedrukking biedt ruimte voor werkzaamheden, afspraken en notities.
• Twee bladzijden per werkdag zorgen
voor een goed overzicht.
• Het boek is onmisbaar voor eﬀiciënt
time management.
• Spiraalblok 125vel.
• Formaat formulier: 74x125mm.
• Formaat blok: 297x140mm.
• FSC®-gecertiﬁceerd.

80
100

Atlanta gespreksnotitieblok
• Het gespreksnotitieblok is een handig
hulpmiddel voor het maken van notities tijdens een telefoongesprek
of bezoek.

• Blok à 100 formulieren. Gemaakt van
70 grams papier.
• FSC®-gecertiﬁceerd.
A6
A5

235630
235631

Atlanta Things-to-do-today
recycled
• Al jarenlang een topper!
• Het Things to do Today-boek is een
ideaal hulpmiddel bij de planning van
elke werkdag.

spiraalblok
blok
large
weekly
medium
medium geel
medium groen
medium roze

235653
1391690
1391691
1391692
1391693
1397052
1397053
1397054

• De bedrukking biedt ruimte voor werkzaamheden, afspraken en notities.
• Twee bladzijden per werkdag zorgen
voor een goed overzicht.
• Het boek is onmisbaar voor eﬀiciënt
timemanagement.
• Spiraalblok 80vel.
• Formaat formulier: 74x125mm.
• Formaat blok: 297x140mm.
• Gemaakt van 100% gerecycled papier.
• FSC®-gecertiﬁceerd.
Things to do today groen

235654

Product niet gevonden? Bel ons voor informatie!
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> TIJDSREGISTRATIE

50

2

Atlanta werkbriefjesblok

> FINANCIËLE ADMINISTRATIE

•
•
•
•

mer van de gewerkte uren.
Met vermelding van het ordernummer.
Blok à 50vel.
A5-formaat.
FSC®-gecertiﬁceerd.

dagelijks
• Het werkbriefje is bedoeld voor de
dagelijkse verantwoording per werkne- wekelijks

235720
235420

> KOSTENREGISTRATIE

2

50

Atlanta verlofaanvraagblok
• Met de verlofaanvraagbon worden
schriftelijke verlofaanvragen gedaan.
• Hierdoor kunnen misverstanden ach-

teraf voorkomen worden.
• Blok à 50vel.
• Met 2-gaats perforatie.
• FSC-gecertiﬁceerd.
A6
A6 zelfkopierend

235850
235851

> OMZETREGISTRATIE
50
100

Atlanta bonboekje

Atlanta notablok
•
•
•
•
•

40

Atlanta
kilometerregistratieblok
• Voor het registreren van kilometers
van bedrijfsauto’s.

Eenvoudig en praktisch notablok.
Wit houtvrij papier.
Blok à 100vel.
Met 2-gaats perforatie.
FSC®-gecertiﬁceerd.

A6
A5

052310
052210

• Snel een eenvoudig bonnetje uitschrijven bij afgifte of ontvangst van
goederen.
• Origineel en kopie zijn genummerd.
• Met carbon.
• FSC-gecertiﬁceerd.

A6 50x2vel
A6 50x3vel

060105
060305

• Met dubbelspiraal en microperforatie
• Een exemplaar voor de belastingdienst
en een voor uzelf.
• FSC gecertiﬁceerd.
• 40x2vel.
• zelfkopiërend.
297x140mm

235660

100
100

50

Exacompta orderboek
• NCR papier.
• 50vel in 2- of 3-voud.
• De linkerpagina is blanco, de rechterpagina gelinieerd.
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Atlanta kassablok
135x105mm
175x105mm
175x105mm
210x135mm
210x135mm
297x210mm

50x2vel
50x2vel
50x3vel
50x2vel
50x3vel
50x2vel

060670
060675
060676
060680
060681
060685

• Bladen genummerd 1-50.
• Bedrukt met serienummer in tweevoud.
• Kopie onbedrukt.
• Formaat 142x100mm.

Atlanta kwitantieblok met
strookje

Atlanta bonboekje
zelfkopiërend

50

50x2vel houthoudend
pak à 50 stuks

053520

• Snel een eenvoudig bonnetje
uitschrijven bij afgifte of ontvangst
van goederen.
• Origineel en kopie zijn genummerd.
• Met carbon.
• FSC-gecertiﬁceerd.

• Kwitanties met perforatie voor gemakkelijk afscheuren en een kantstrook
die achterblijft in het blok.
• Blok à 100 kwitanties.
• FSC-gecertiﬁceerd.
A6 100x2vel

060210

74x210mm
105x297mm

053210
053110

Product niet gevonden? Bel ons voor informatie!
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Altijd open
50

Atlanta rekeningblok
•
•
•
•
•
•
•

Blok à 50vel in tweevoud.
Met 2-gaats perforatie.
Origineel wit gelinieerd.
Kopie blauw, blanco.
Aan de kop gelijmd.
Met carbon.
FSC-gecertiﬁceerd.

50

A5
A4

052805
052905

A5
A4

052825
052820

A6 ontvangst wit
A6 uitgaaf roze

235330
235340

2

Atlanta rekeningblok
zelfkopiërend
• Met dit handige rekeningenblok zijn
facturen snel uitgeschreven.
• Blok à 50vel in tweevoud.
• Met 2-gaats perforatie.
• Origineel wit gelinieerd.
• Kopie blauw, blanco.
• Aan de kop gelijmd.
• Zelfkopiërend papier.

100

Atlanta kasbewijzenblok
• Bewijs op roze (uitgaaf) of wit
(ontvangst) papier.
• Met vermelding van de boekingsgegevens.
• Genummerde bladen voor een
sluitende kasadministratie.
• Blok à 100vel.
• Met 2-gaats perforatie.
• FSC-gecertiﬁceerd.
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In onze online catalogus vergelijk je alle producten en prijzen. Via onze webshop
bestel je 24 uur per dag, 7 dagen per week. Eindeloos winkelen, wanneer het jou uitkomt.

Printeretiketten

Etiketten

> WITTE ETIKETTEN VOOR PRINTERS

Assortimentsoverzicht | Autres produits dans la gamme | Produktübersicht

Product overview

100

Quantore etiketten
voor elke printer
• Zelfklevende etiketten op A4-vellen
geschikt voor inkjet-, laser- en kopieertoepassingen, alsmede voor vellen
doorvoer op matrixprinters.
• Vervaardigd uit 70gr T.C.F. chloorvrij gebleekt etikettenpapier met 60gr T.C.F.
chloorvrij gebleekt siliconenpapier.
• Oplosmiddelvrije lijm op acrylaatbasis
voor de beste hechting.
• Temperatuurbereik van -30°C tot +70°C
met een piekbelasting tot 200°C.
• Gemaakt van FSC-gecertiﬁceerde
grondstoﬀen.

474

38x21,2mm 6500 stuks
129960
doos à 100 stuks
63,5x33,9mm 2400 stuks
129944
doos à 100 stuks
63,5x38,1mm 2100 stuks
129946
doos à 100 stuks
70x32mm 2700 stuks
129948
doos à 100 stuks
70x35mm 2400 stuks
129958
doos à 100 stuks
70x36mm 2400 stuks
129959
doos à 100 stuks
70x37mm 2400 stuks
129949
doos à 100 stuks
70x38,1mm 2100 stuks doos à 1 2 9 9 5 1
100 stuks
70x42,4mm 2100 stuks
129952
doos à 100 stuks

99,1x33,9mm 1600 stuks
doos à 100 stuks
99,1x38,1mm 1400 stuks
doos à 100 stuks
105x37mm 1600 stuks
doos à 100 stuks
105x42,4mm 1400 stuks
doos à 100 stuks
105x48mm 1200 stuks
doos à 100 stuks
105x74mm 800 stuk
doos à 100 stuks
105x148mm 400 stuks
doos à 100 stuks
210x148mm 200 stuks
doos à 100 stuks
210x297mm 100 stuks
doos à 100 stuks

1 2 9 9 5 4 99.1X38.1mm 350stuks
pak à 15 vel
1 2 9 9 5 6 105X148mm 100stuks
pak à 15 vel
1 2 9 9 3 5 38X21.2mm 1625stuks
pak à 15 vel
1 2 9 9 3 7 63.5X33.9mm 600stuks
pak à 15 vel
1 2 9 9 3 9 63.5X38.1mm 525stuks
pak à 15 vel
1 2 9 9 4 0 70X37mm 360stuks
pak à 15 vel
1 2 9 9 3 4 70X42.4mm 525stuks
pak à 15 vel
129941
129942

38,1 x 21,2 mm
129982 15x
129960 100x

63,5 x 33,9 mm
129983 15x*
129944 100x*

63,5 x 38,1 mm
129984 15x*
129946 100x*

70 x 36 mm
129959 100x

70 x 37 mm
129985 15x
129949 100x

70 x 38,1 mm
129951 100x

70 x 42,3 mm
129986 15x
129952 100x

99,1 x 33,8 mm
129954 100x*

99,1 x 38,1 mm
129987 15x*
129956 100x*

105 x 37 mm
129935 100x

105 x 42,3 mm
129937 100x

105 x 48 mm
129939 100x

105 x 74 mm
129940 100x

70 x 32 mm
129948 100x

70 x 35 mm
129958 100x

129987
129981
129982
129983
129984
129985

* Rounded corners

129986

105 x 148 mm
129981 15x
129934 100x

210 x 148 mm
129941 100x

210 x 297 mm
129942 100x
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Herma poweretiketten extra
sterk voor elke printer
• Extreem sterk hechtende etiketten
op A4-vellen, zelfklevend.
• Hechten dubbel zo sterk als traditionele papieren etiketten, ook op een
kritische ondergrond, bijv. vochtige,
warme, koude, ruwe of stoﬀige
oppervlakken.
• Ideaal voor het eﬀectief labelen van
producten, documenten en inventaris,
voor veiligheidsrichtlijnen en waarschuwingen, voor rondom plakken.
• Milieuvriendelijk: hoogwaardig, chloorvrij gebleekt speciaal papier,
• PEFC-gecertiﬁceerd.
• Zeer goede drukresultaten op alle
laser- en inkjetprinters, kopieerapparaten, kleurenlaserprinters en
kleurenkopieerapparaten.
• Storingvrije verwerking.
• Gratis softwareoplossingen:
www.herma.com/software.

38,1x21,2mm 6500 stuks
4270 doos à 100 vel
48,3x16,9mm 6400 stuks
4271 doos à 100 vel
48,3x25,4mm 4400 stuks
Herma etiketten Premium
4272 doos à 100 vel
voor elke printer
48,5x25,4mm 4000 stuks
4474 doos à 100 vel
• Zelfklevende etiketten, permanent
52,5x29,7mm 4000 stuks
4461 doos à 100 vel
hechtend.
63,5x33,9mm 2400 stuks
• Perfect voor alle laser- en inkjet4645 doos à 100 vel
printers, kopieerapparaten, kleuren63,5x38,1mm 2100 stuks
laserprinters en kleurenkopieer4677 doos à 100 vel
apparaten.
63,5x46,6mm 1800 stuks
4265 doos à 100 vel
• Gegarandeerd storingvrije loop en
geschikt voor high-speed dankzij extra 63,5x72mm 1200 stuks
4266 doos à 100 vel
sterke speciale materiaalsamenstelling,
70x16,9mm 5100 stuks
top-vlakligging en een veiligheidsrand
4459 doos à 100 vel
rondom.
70x25,4mm 3300 stuks
• Probleemloze doorvoer door de printer 4455 doos à 100 vel
70x29,7mm 3000 stuks
voor laserprinters en inkjetprinters
getest en bevestigd door de TÜV SÜD. 4456 doos à 100 vel
70x32mm 2700 stuks
• Hoge witheidsgraad en gelijkmatig op- 4450 doos à 100 vel
pervlak voor de beste afdrukresultaten 70x36mm 2400 stuks
in zwart/wit en kleur.
doos à 100 vel
• Voelbaar dikker: extra dikke etiketten - 70x37mm 2400 stuks
4464 doos à 100 vel
eenvoudig opplakken.
70x42mm 2100 stuks
• Zeer snel en goed hechtend, ook op
4451 doos à 100 vel
koude en vochtige oppervlakken.
70x42,3mm 2100 stuks
• Milieuvriendelijk en duurzaam:
4668 doos à 100 vel
70x67,7mm 1200 stuks
chloorvrij gebleekt.
4279 doos à 100 vel
• FSC-gecertiﬁceerd.
78,7x139,7mm 400 stuks
• Gratis softwareoplossingen:
4472 doos à 100 vel
www.herma.com/software.
88,9x46,6mm 1200 stuks
4666 doos à 100 vel
96x50,8mm 1000 stuks
4667 doos à 100 vel
100

476

8 1 7 4 9 1 99,1x33,8mm 1600 stuks
4267 doos à 100 vel
8 1 7 4 9 2 99,1x38,1mm 1400 stuks
4678 doos à 100 vel
8 1 7 4 8 4 99,1x57mm 1000 stuks
4268 doos à 100 vel
8 1 7 4 8 5 99,1x67,7mm 800 stuks
4269 doos à 100 vel
8 1 7 4 7 0 99,1x93x1mm 600 stuks
4653 doos à 100 vel
8 1 7 5 0 0 99,1x139mm 400 stuks
4250 doos à 100 vel
8 1 7 1 7 6 105x37mm 1600 stuks
4462 doos à 100 vel
8 1 7 5 0 1 105x41mm 1400 stuks
4475 doos à 100 vel
8 1 7 5 0 2 105x42mm 1400 stuks
4452 doos à 100 vel
8 1 7 4 6 9 105x42,3mm 1400 stuks
4674 doos à 100 vel
8 1 7 4 6 8 105x48mm 1200 stuks
doos à 100 vel
8 1 7 1 5 5 105x57mm 1000 stuks
4425 doos à 100 vel
8 1 7 1 3 6 105x70mm 800 stuks
4426 doos à 100 vel
8 1 7 1 5 6 105x74mm 800 stuks
4470 doos à 100 vel
8 1 7 4 7 1 105x144mm 400 stuks
4454 doos à 100 vel
8 1 7 1 3 7 105x148mm 400 stuks
4676 doos à 100 vel
8 1 7 4 8 1 199x143,5mm 200 stuks
4249 doos à 100 vel
8 1 6 8 0 5 199,6x289,1mm 100 stuks
4252 doos à 100 vel
8 1 6 8 1 6 200x297mm 100 stuks
doos à 100 vel
8 1 6 8 1 7 210x148mm 200 stuks
4282 doos à 100 vel
8 1 6 8 1 8 210x297mm 100 stuks
4428 doos à 100 vel

8 1 7 0 7 1 420x297mm A3 8692
doos à 100 vel
8 1 7 7 2 8 38,1x21,2mm 13000 stuks
4606 doos à 200 vel
8 1 7 5 5 0 48,3x16,9mm 12800 stuks
4607 doos à 200 vel
8 1 7 7 2 2 48,3x25,4mm 8800 stuks
4608 doos à 200 vel
8 1 7 5 0 3 52,5x29,7mm 8000 stuks
4610 doos à 200 vel
8 1 7 5 4 9 66x25,4mm 6600 stuks
4613 doos à 200 vel
8 1 7 1 5 8 66x33,8mm 4800 stuks
4614 doos à 200 vel
8 1 7 4 9 8 70x37mm 4800 stuks
4615 doos à 200 vel
8 1 7 1 4 6 70x42,3mm 4200 stuks
4616 doos à 200 vel
8 1 7 4 7 9 70x50,8mm 3000 stuks
4618 doos à 200 vel
8 1 7 1 4 7 97x33,8mm 3200 stuks
4619 doos à 200 vel
8 1 7 4 6 6 96,5x42,3mm 2400 stuks
4623 doos à 200 vel
8 1 7 4 6 7 97x67,7mm 1600 stuks
4624 doos à 200 vel
8 1 7 4 7 6 105x37mm 3200 stuks
4620 doos à 200 vel
8 1 7 1 5 7 105x42,3mm 2800 stuks
4625 doos à 200 vel
8 1 7 1 7 8 105x74mm 1600 stuks
4626 doos à 200 vel
8 1 7 5 3 2 105x148mm 800 stuks v4627
doos à 200 vel
8 1 7 5 1 3 210x148mm 400 stuks
4628 doos à 200 vel
8 1 7 1 4 9 210x297mm 200 stuks
4631 doos à 200 vel
816806
817128

45,7x21x2mm 1200 stuks
10902 doos à 25 vel
63,5x29x6mm 675 stuks
10903 doos à 25 vel
105x148mm 100 stuks 10909
doos à 25 vel
210x297mm 25 stuks
10911 doos à 25 vel
105x48mm 10908
doos à 25 vel
210x1148mm 10910
doos à 25 vel

810948
810949
810950
810951
1399820
1399822

810979
817159
817732
817731
817163
100

817173
817177
817160
817161
817554
817165
817730
817553
817162
817166
817167
817175
817179
817168

Avery BlockOut etiketten
voor laserprinters
• Avery verzendetiketten met
BlockOut™-technologie zijn de ideale
keuze voor het verzenden van grote
enveloppen, pakjes, verzendkokers
en dozen, omdat ze de onderliggende
inhoud volledig afdekken.
• Ze zijn een grote kostenbesparing,
omdat u de verpakking kunt hergebruiken doordat elke oude tekst of
etiket volledig afgedekt is.
*Deze etiketten zijn gemaakt van
FSC®-gecertiﬁceerd papier.
• Daarnaast zijn ze ook sterk en blijven
ze veilig en permanent op uw
pakketten zitten.
• Of u nu in zwart/wit afdrukt of kleur
print, deze super witte labels zien er
haarscherp uit op uw pakketten.
• Door onze JamFREE™-garantie – die
op al onze laseretiketten geldt –
zullen ze altijd probleemloos door uw
printer gaan.

• Deze verzendetiketten worden
geleverd met onze speciale
QuickPEEL™-technologie voor een
gebruiksvriendelijke en snellere
toepassing.
• Verwijder eenvoudig de perforatie op
het vel om de rand van het etiket bloot
te leggen en breng het op uw pakket
aan.
• Het maakt etiketteren zo veel sneller.
• Stuur het juiste bericht met een
netjes afgedrukt etiket met behulp
van Avery Design &amp; Print online,
gratis opmaakprograam, waarmee u
uw etiketten kunt personaliseren met
bedrijfslogo’s en bedrijfsimago’s.
99.1x67.7mm 800 stuks
doos à 100 vel
99.1x93.1mm 600 stuks
doos à 100 vel
99.1x139mm 400 stuks
doos à 100 vel
199.6x143.5mm 200 stuks
doos à 100 vel
199.6x289.1mm 100 stuks
doos à 100 vel

811122
811123
811126
811125
811124

Product niet gevonden? Bel ons voor informatie!
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Avery etiketten voor
laserprinters
• Bestand tegen hoge temperaturen
van laserprinters.
• Perfect afdrukresultaat door nieuwe
ultragrip technologie.
• Gegarandeerd storingvrije doorvoer.
• Vlekvrij afdrukresultaat.
• Stevig klevend.
• Alle formaten zijn standaard
opgenomen in de meeste softwareprogramma’s.
• Voorzien van QuickPEEL toepassing
om de etiketten nog eenvoudiger van
het rugvel te verwijderen.
• FSC-gecertiﬁceerd.
• Deze etiketten zijn zuurvrij.
• Gratis online templates en ontwerpsoftware beschikbaar op
www.avery.eu.

38x21,2mm 6500 stuks
pak à 100 vel
48,5x16,9mm 6400 stuks
doos à 100 vel
48x21,2mm 5200 stuks
Avery etiketten voor elke
doos à 100 vel
printer
48,5x25,4mm 4000 stuks
doos à 100 vel
• Zelfklevende etiketten op A4-vellen met 52,5x21,2mm 5600 stuks
doos à 100 vel
ultragrip-technologie.
• Geschikt voor inkjet-, laserprinters en 52,5x29,7mm 4000 stuks
doos à 100 vel
kopieermachines.
64,6x33,8mm 2400 stuks
• Vlekvrij afdrukresultaat.
doos à 100 vel
• Stevig klevend.
70x16,9mm 5100 stuks
doos à 100 vel
• Rechte hoeken.
70x25,4mm 3300 stuks
• Perfect afdrukresultaat door nieuwe
doos à 100 vel
ultragrip technologie.
70x29,7mm 3000 stuks
• Gegarandeerd storingvrije doorvoer.
doos à 100 vel
• FSC-gecertiﬁceerd.
70x32mm 2700 stuks
doos à 100 vel
• Zuurvrij.
70x33,8mm 2400 stuks
• Gratis online templates en
doos à 100 vel
ontwerpsoftware beschikbaar op
70x35mm 2400 stuks
www.avery.eu.
doos à 100 vel
100
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8 1 7 0 0 1 70x36mm 2400 stuks
doos à 100 vel
8 1 7 0 0 2 70x37mm 2400 stuks
doos à 100 vel
8 1 7 3 6 2 70x41mm 2100 stuks wit
doos à 100 vel
8 1 6 9 9 3 70x42,3mm 2100 stuks
doos à 100 vel
8 1 7 0 0 3 70x50,8mm 1500 stuks
doos à 100 vel
8 1 6 9 9 1 70x67,7mm 1200 stuks
doos à 100 vel
8 1 6 9 9 4 97x37mm 1400 stuks
doos à 100 vel
8 1 6 9 8 8 97x42,3mm 1200 stuks
doos à 100 vel
8 1 6 9 8 7 97x67,7mm 800 stuks
doos à 100 vel
8 1 6 9 9 0 105x33,8mm 1600 stuks
doos à 100 vel
8 1 7 2 8 0 105x35mm 1600 stuks
doos à 100 vel
8 1 6 9 9 8 105x37mm 1600 stuks
doos à 100 vel
8 1 6 9 8 6 105x41mm 1400 stuks
doos à 100 vel

8 1 7 2 8 1 105x42,3mm 1400 stuks
doos à 100 vel
8 1 7 2 8 2 105x48mm 1200 stuks
doos à 100 vel
8 1 7 5 3 9 105x57mm 1000 stuks
doos à 100 vel
8 1 6 9 9 2 105x70mm 800 stuks
doos à 100 vel
8 1 7 0 0 4 105x74mm 800 stuks
doos à 100 vel
8 1 6 9 9 7 105x148mm 400 stuks
doos à 100 vel
8 1 7 3 6 0 210x148mm 200 stuks
doos à 100 vel
8 1 6 9 9 5 210x297mm 100 stuks
doos à 100 vel
816996
816999
816985
817283
816980

99,1x67,7mm 800 stuks doos à 8 1 7 1 8 6
100 vel
99,1x93,1mm 600 stuks doos à 8 1 7 1 8 7
100 vel
99,1x139mm 400 stuks doos à 8 1 7 1 8 8
100 vel
199,6x143,5mm 200 stuks
817190
doos à 100 vel
199,6x289,1mm 100 stuks
817189
doos à 100 vel
99,1x67,7mm 2000 stuks
817375
doos à 250 vel
99,1x139mm 1000 stuks
817372
doos à 250 vel
38,1x21,2mm 6500 stuks
817196
doos à 100 vel
45,7x25,4mm 4000 stuks
817370
doos à 100 vel
63,5x33,9mm 2400 stuks
817260
doos à 100 vel
63,5x38,1mm 2100 stuks
817180
doos à 100 vel
63,5x46,6mm 1800 stuks
817181
doos à 100 vel
63,5x72mm 1200 stuks doos à 8 1 7 1 8 2
100 vel
99,1x33,9mm 1600 stuks
817184
doos à 100 vel
99,1x38,1mm 1400 stuks
817185
doos à 100 vel
99,1x57mm 1000 stuks doos à 8 1 7 1 9 7
100 vel
63,5x33,9mm 6000 stuks
817339
doos à 250 vel
63,5x38,1mm 5250 stuks
817356
doos à 250 vel
99,1x33,9mm 4000 stuks
817340
doos à 250 vel
99,1x38,1mm 3500 stuks
817341
doos à 250 vel
99,1x57mm 2500 stuks doos à 8 1 7 3 7 1
250 vel

817284
816984
100

816983
816982
816981
817286
817285
816989

Avery etiketten voor
inkjetprinters
•
•
•
•
•
•
•
•

QuickDRY: droogt snel, vlekt niet.
Gegarandeerd storingvrije doorvoer.
Stevig klevend.
Speciaal ontwikkeld voor inkjetprinters.
Snelle absorptie van de inkt door
de speciale papierkwaliteit.
Haarscherpe afdrukkwaliteit.
De etiketformaten zijn opgenomen
in de meeste softwareprogramma’s.
Gratis online templates en
ontwerpsoftware beschikbaar
op www.avery.eu.

38,1x21,2mm 6500 stuks
doos à 100 vel
63,5x33,9mm 2400 stuks
J8159 doos à 100 vel
63,5x38,1mm 2100 stuks
doos à 100 vel
99,1x33,9mm 1600 stuks
doos à 100 vel
99,1x38,1mm 1400 stuks
doos à 100 vel

817234
817232
817218
817220
817221

Product niet gevonden? Bel ons voor informatie!
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> TRANSPARANTE ETIKETTEN VOOR LASERPRINTERS

>

GEKLEURDE ETIKETTEN VOOR PRINTERS

25

Herma transparante
etiketten mat voor
laserprinters
•
•

•
•
•

•

• Niet geschikt voor inkjetprinters.
• Gratis softwareoplossingen:
www.herma.com/software.

Ø40mm 600 stuks
4686 doos à 25 vel
48,3x25,4mm 1100 stuks
Transparante, matte folie-etiketten
4680 doos à 25 vel
op A4-vellen, zelfklevend.
66x33,8mm 600 stuks
Ideaal op een gekleurde ondergrond,
4681 doos à 25 vel
70x37mm 600 stuks
glas, porselein, representatieve
4685 doos à 25 vel
documenten, of om te adresseren.
97x42,3mm 300 stuks
No-label-eﬀect: opschrift lijkt direct
4682 doos à 25 vel
opgedrukt.
210x148mm 50 stuks
Weervast, verouderingsbestendig, olie 4683 doos à 25 vel
210x297mm A4 25 stuks
en vuil afstotend, afwasbaar.
4375 doos à 25 vel
Storingvrije verwerking dankzij
99,1x39,1mm 350 stuks
veiligheidsrand rondom en optimale
8671 Doos à 25 vel
vlakligging.
63,5x38,1mm 525 stuks
Voor laserprinters en kopieer1000120 8670 Doos à 21 vel
52,5x29,7mm 1000 stuks
apparaten, kleurenlaserprinters en
4684 Doos à 25 vel
kleurenkopieerapparaten.

810911
817094
817294
817478
817477
810983
817139
1000121
1000120
1000122

25

Herma transparante
etiketten glashelder
voor laserprinters
• Folie-etiketten transparant glashelder
op A4-vellen.
• Ideaal op glas en glanzende oppervlakken, plastic, metaal en een
gekleurde ondergrond.
• Productetiket voor representatieve
documenten en cadeaudoosjes, voor
het labelen van kantoorbenodigdheden, als etalagestickers en als
deurplaatje, of voor het adresseren.
• Weervast, verouderingsbestendig,
olie en vuil afstotend, afwasbaar.

• Storingvrije verwerking dankzij
veiligheidsrand rondom en optimale
vlakligging.
• Voor laserprinters en kopieerapparaten.
• Niet geschikt voor inkjetprinters.
• Gratis softwareoplossingen:
www.herma.nl/software.
99,1x139mm 100 stuks
8019 doos à 25 vel
210x297mm 25 stuks
8020 doos à 25 vel
45.7x21.2mm 8016
63.5x38.1mm 8017
96x50,8mm 250 stuks 8018
doos à 25 vel
40mm rond 8023
297x420mm 8694

810981
810982
817610
817611
817612
817613
817614

25
25

Avery transparante etiketten
voor laserprinters
• Gegarandeerd storingvrije doorvoer.
• Bestand tegen hoge temperaturen
van laserprinters.
• Op een witte of gekleurde achtergrond
geplakt, is alleen de tekst nog
zichtbaar.
• Perfect afdrukresultaat.
• Voorzien van QuickPEEL toepassing
om de etiketten nog eenvoudiger van
het vel te halen.
• Alle formaten zijn standaard opgenomen in de meeste softwareprogramma’s.
• Gratis online templates en
ontwerpsoftware beschikbaar op
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Avery transparante etiketten
voor inkjetprinters

www.avery.eu.
38,1x21,1mm 1625 stuks
pak à 25 vel
63,5x38,1mm
pak à 25 vel
99,1x33,9mm 400 stuks
pak à 25 vel
99,1x38,1mm 350 stuks
pak à 25 vel
99,1x67,7mm 200 stuks
pak à 25 vel
210x297mm 25 stuks
pak à 25 vel

817276
817458
817277
817259
817278
817699

• Op een witte of gekleurde achtergrond geplakt, is alleen de tekst nog
zichtbaar.
• Perfect vlekvrij afdrukresultaat.
• Voorzien van QuickPEEL toepassing
om de etiketten nog eenvoudiger van
het vel te halen.
• Alle formaten zijn standaard
opgenomen in de meeste softwareprogramma’s.
• Gratis online templates en
ontwerpsoftware beschikbaar op
www.avery.eu.

38,1x21,2mm 1625 stuks
pak à 25 vel
63,5x38,1mm 525 stuks
pak à 25 vel
99,1x33,9mm 400 stuks
pak à 25 vel
99,1x38,1mm 350 stuks
pak à 25 vel
99,1x67,7mm 200 stuks
pak à 25 vel
210x297mm pak à 25 vel

811127
817246
817249
817247
817367
817391

45,7x21,2mm rood 960 stuks 8 1 6 8 0 2
4367 doos à 20 vel
45,7x21,2mm blauw 960 stuks 8 1 6 8 0 3
4368 doos à 20 vel
20
100
45,7x21,2mm groen 960 stuks 8 1 6 8 0 4
4369 doos à 20 vel
70x37mm geel 480 stuks
817475
Herma gekleurde etiketten
4466 doos à 20 vel
voor elke printer
70x37mm rood 480 stuks
817472
4467 doos à 20 vel
• Gekleurde etiketten op A4-vellen.
70x37mm blauw 480 stuks
817473
• Ideaal voor het labelen met sig4468 doos à 20 vel
70x37mm groen 480 stuks
817474
naalfunctie, bijv. waarschuwings4469 doos à 20 vel
stickers, spoedaantekeningen,
105x42,3mm geel 280 stuks 8 1 7 5 2 5
adreswijzigingen, kleurcodering, acties.
5058 doos à 20 vel
• Milieuvriendelijk: FSC Mix Credit105x42,3mm rood 280 stuks 8 1 7 5 2 2
gecertiﬁceerd.
5059 doos à 20 vel
105x42,3mm blauw 280 stuks 8 1 7 5 2 3
• Zeer goede afdrukresultaten op
5060 doos à 20 vel
alle laser- en inkjetprinters, kopieer105x42,3mm groen 280 stuks 8 1 7 5 2 4
apparaten, kleurenlaserprinters en
5061 doos à 20 vel
kleurenkopieerapparaten.
201x297mm geel 20 stuks
817465
• Storingvrije verwerking dankzij
4421 doos à 20 vel
veiligheidsrand rondom en optimale
210x297mm rood 20 stuks
817462
4422 doos à 20 vel
vlakligging.
210x297mm blauw 20 stuks 8 1 7 4 6 3
• Gratis softwareoplossingen:
4423 doos à 20 vel
www.herma.com/software.

63,5x29,6mm neon geel
540 stuks 5140 doos à 20 vel
63,5x29,6mm neon oranje
540 stuks 5141 doos à 20 vel
99,1x67,7mm neon geel 160
stuks 5144 doos à 20 vel
99,1x67,7mm neon oranje
160 stuks 5145 doos à 20 vel
210x297mm neon geel
20 stuks 5148 doos à 20 vel
210x297mm neon oranje
20 stuks 5149 doos à 20 vel
70x37mm geel 2400 stuks
4406 doos à 100 vel
70x37mm rood 2400 stuks
4407 doos à 100 vel
105x148mm 400 stuks 4396
doos à 100 vel
105x148mm rood 400 stuks
4397 doos à 100 vel
105x148mm groen 400 stuks
4399 doos à 100 vel
210x297mm geel 100 stuks
4401 doos à 100 vel

817082
817083
817723
817098
817100
817101
817047
817048
817737
817720
817740
817741

Product niet gevonden? Bel ons voor informatie!
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>

VERWIJDERBARE ETIKETTEN VOOR PRINTERS

63,5x42,3mm 450 stuks ovaal 8 1 7 1 1 1
4358
doos à 25 vel
35,6x16,9mm 2000 stuks
816895
10003 doos à 25 vel
Herma verwijderbare
38,1x12,7 2750 stuks 4210
817109
etiketten voor elke printer
doos à 25 vel
45,7x21,2mm 1200 stuks 4346 8 1 7 1 1 0
doos à 25 vel
• Ronde, ovale en vierkante zelfklevende
88,9x46,6mm 300 stuks
816897
etiketten op A4-vellen.
10010 doos à 25 vel
• Met Movables®-Technology:
99,1x38x1mm 350 stuks 10016 8 1 0 9 1 5
doos à 25 vel
• Goed hechtend op alle gladde,
99,1x67,7mm 200 stuks 10018 8 1 6 8 9 9
droge, onbeschadigde en stofvrije
doos à 25 vel
oppervlakken, zonder achterblijvende
105x148mm 100 stuks 5082 8 1 7 1 1 3
resten weer te verwijderen zonder
doos à 25 vel
de ondergrond te beschadigen, kan
210x297mm 25 stuks 10021 8 1 6 9 0 0
doos à 25 vel
probleemloos worden verwijderd en
817721
op een andere plek worden geplakt en Ø20mm 2400 stuks 4386
doos à 25 vel
meerdere keren worden gebruikt.
Ø30mm 1200 stuks 4387
817074
• Ideaal voor ﬂexibele labeling, voor het doos à 25 vel
tijdelijk of wisselend labelen en voor
Ø40mm 600 stuks 5066
817482
oppervlakken die niet mogen worden doos à 25 vel
Ø60mm 300 stuks 5067
817483
beschadigd.
doos à 25 vel
• Zeer goede drukresultaten op alle
25,4x16,9mm 2800 stuks 4211 8 1 7 0 6 1
laser- en inkjetprinters, kopieerappadoos à 25 vel
raten, kleurenlaserprinters en kleuren- 38,1x21,2mm 1625 stuks 4212 8 1 7 0 6 9
kopieerapparaten.
doos à 25 vel
52,5x21,2mm 1400 stuks
817080
• Storingvrije verwerking dankzij
5080
doos à 25 vel
veiligheidsrand rondom en optimale
63,5x38,1mm 525 stuks 5074 8 1 7 0 7 9
vlakligging.
doos à 25 vel
• Milieuvriendelijk: FSC Mix Credit105x42.3mm 350 stuks 5081 8 1 7 7 2 4
gecertiﬁceerd.
doos à 25 vel
Ø40mm 2400 stuks 4476
810987
• Gratis softwareoplossingen:
doos à 100 vel
www.herma.com/software.
25

25,4x10mm 3780 stuks
geel pak à 20 vel
38,1x21,2mm 1300 stuks
rood doos à 20 vel
38,1x21,2mm 1300 stuks
Avery gekleurde etiketten
geel doos à 20 vel
voor elke printer
45,7x21,2mm 960 stuks
rood pak à 20 vel
• Geschikt voor inkjet-, laserprinters en 45,7x21,2mm 960 stuks
groen pak à 20 vel
kopieermachines.
• Stevig klevende etiketten op A4-vellen. 45,7x21,2mm 960 stuks
geel pak à 20 vel
• Perfect afdrukresultaat.
70x37mm 2400 stuks
• Rechte hoeken.
rood doos à 100 vel
• Gekleurde etiketten werken
70x37mm 2400 stuks
blauw doos à 100 vel
attentieverhogend.
• Uitstekend geschikt om documenten, 70x37mm 2400 stuks
groen doos à 100 vel
boeken en andere voorwerpen te
70x37mm 2400 stuks
archiveren en organiseren.
geel doos à 100 vel
• Gratis online templates en
105x37mm 600 stuks
rood doos à 100 vel
ontwerpsoftware beschikbaar op
105x37mm 1600 stuks
www.avery.eu.
blauw doos à 100 vel
105x37mm 1600 stuks
groen doos à 100 vel
105x37mm 1600 stuks vgeel
doos à 100 vel
105x148mm 400 stuks vrood
doos à 100 vel
105x148mm 400 stuks
blauw doos à 100 vel
105x148mm 400 stuks
groen doos à 100 vel
105x148mm 400 stuks
geel doos à 100 vel
210x297mm 100 stuks
rood doos à 100 vel
210x297mm 100 stuks
blauw doos à 100 vel
210x297mm 100 stuks
groen doos à 100 vel
210x297mm 100 stuks
geel doos à 100 vel
20
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811144

100

811027
811028
817510
811146
817509
817012
817013
817014
817015
25

817548
817547
817545
817544
817543
817542
817541
817540
811043
811044
811045
811046

Avery verwijderbare etiketten
voor elke printer
• Geschikt voor (kleuren)inkjet/
laserprinters en kopieermachines.
• Stevig klevende etiketten op A4-vel.
• Perfect afdrukresultaat.
• Wit.
• Verwijderbaar zonder lijmresten
achter te laten.
• Ideaal voor tijdelijke markering of
aanwijzingen.
• Alle formaten zijn standaard
opgenomen in de meeste softwareprogramma’s.
• FSC-gecertiﬁceerd.
• Gratis online templates en
ontwerpsoftware beschikbaar op
www.avery.eu.

17,8x10mm 6750 stuks
pak à 25 vel
25,4x10mm 4725 stuks
pak à 25 vel
35,6x16,9mm 2000 stuks
pak à 25 vel
45,7x21,2mm 1200 stuks
pak à 25 vel
63,5x29,6mm 675 stuks
pak à 25 vel
63,5x38,1mm 525 stuks
pak à 25 vel
63,5x46,6mm 450 stuks
pak à 25 vel
96x16,9mm 800 stuks
pak à 25 vel
96x50,8mm 250 stuks
pak à 25 vel
96x63,5mm 200 stuks
pak à 25 vel
99,1x42,3mm 300 stuks
pak à 25 vel
99,1x139mm 100 stuks pak à
25 vel
199,6x143,5mm 50 stuks
doos à 25 vel
210x297mm pak à 25 vel

817007
817065
817066
817067
817068
817512
817511
811142
817536
817535
817023
817011
817016
817070

Product niet gevonden? Bel ons voor informatie!
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> POLYESTER ETIKETTEN WEERSBESTENDIG VOOR LASERPRINTERS

> BEVEILIGINGS ETIKETTEN

25

Herma polyester etiketten
zilver

20

Herma polyester etiketten
verwijderbaar
10

Herma polyester etiketten
voor buiten
• Weervaste etiketten van witte, matte
polyethyleenfolie, zelfklevend.
• Ideaal voor outdoor-toepassingen en
etiketten in zwaarbelaste omstandigheden: eigendomsetiketten, etalagestickers, attentie- en waarschuwingplaatjes.
• Extreem sterk hechtend, ook op kritische oppervlakken.
• Weervast, rekbaar, verouderingsbestendig, olie en vuil afstotend,
afwasbaar.

• Temperatuurbestendig van -40 tot
+150°C.
• Voor laserprinters, kopieerapparaten,
kleurenlaserprinters en kleurenkopieerapparaten.
• Gratis softwareoplossingen:
www.herma.de.
63.5x33.9mm 240 stuks
9532 pak à 10 vel
210x148mm 20 stuks
9535 pak à 10 vel
210x297mm
9500 pak à 10 vel
210x297mm 40 stuks
9543 doos à 40 vel

810946
810947
810912
810928

• Weervaste etiketten van witte, matte
polyesterfolie.
• Verwijderbaar.
• Ideaal voor tijdelijke markeringen,
etiketteren op zwaar belaste plaatsen
en voor buitengebruik: eigendomsetiketten, etalage stickers, attentieen waarschuwingsplaatjes, labelen in
het magazijn en in de productie.
• Sterk hechtend en verwijderbaar
zonder achterblijvende lijmresten.
• Slijtvast oppervlak, weer- en verouderingsbestendig, olie en vuil afstotend,
afwasbaar.
• Temperatuurbestendig van -30 tot
+80 °C.

• Storingvrije verwerking dankzij
veiligheidsrand rondom en optimale
vlakligging .
• Voor laserprinters en kopieerapparaten.
• Niet geschikt voor inkjetprinters.
• 20vel per verpakking.
• Gratis softwareoplossingen:
www.herma.nl/software.
48.3x25.4mm 880 stuks
4572 doos à 20 vel
66x33.8mm 480 stuks
4573 doos à 20 vel
97x42.3mm 240 stuks
4574 doos à 20 vel
99.1X67.7mm 160 stuks
4575 doos à 20 vel
105x148mm 80 stuks
4576 doos à 20 vel
210x297mm 20 stuks
4577 doos à 20 vel
30mm 960 stuks
4571 doos à 20 vel

810989
810990
810991
810992
810993
810994
810995

• Zilverkleurige oppervlakken van
glanzende polyesterfolie.
• Op A4-vellen, zelfklevend.
• Ideaal voor het duurzaam labelen van
onderdelen, als typeplaatjes en voor
de inventarisering.
• Hoogwaardige rvs-look.
• Weerbestendig, verouderingsbestendig, olie en vuil afstotend,
afwasbaar.
• Temperatuurbestendig van -40°C
tot +150°C.
• Extreem sterk hechtend, ook op ruwe
of kritische oppervlakken.
• Storingvrije verwerking dankzij
veiligheidsrand rondom en optimale
vlakligging.
• Voor laserprinters en kopieermachines.
• Niet geschikt voor inkjetprinters,
kleurenlaserprinters en kleurenkopieerapparaten.
• Gratis softwareoplossingen:
www.herma.com/software.

20

Avery beveilingsetiketten
etiketten voor laserprinters

63.5x29.6mm 675 stuks
blister à 25 vel
105x148mm 100 stuks
blister à 25 vel
210x297mm 25 stuks
blister à 25 vel

810940
810935
810942

• Zilverkleurige polyester beveiligingsetiketten.
• Sterk klevend en scheurvast.
• Plakken ook op plastic, metaal, glas
en hout.
• Ideaal voor het markeren van inventaris en elektronische appratuur.
• Bestand tegen extreme temperatuur
van -40ºC tot +150ºC
• Waarschuwingstemplates en cliparts
plus printsoftware zijn gratis beschikbaar via avery.eu.

25,4x10mm 3780 stuks blister
à 20 vel
45,7x21,2mm 960 stuks
blister à 20 vel
63,5x29,6mm 540 stuks
blister à 20 vel
96x50,8mm 200 stuks blister
à 20 vel
210x297mm 20 stuks blister
à 20 vel

817518
817517
817516
817515
817514

25
20

Herma polyester
signaleringsetiketten geel

• Temperatuurbestendig van -30 tot
+80°C.
• Storingvrije verwerking dankzij
• Gele folie-etiketten op A4-vellen,
veiligheidsrand rondom en optimale
zelfklevend.
• Ideaal voor etiketten op zwaar belaste vlakligging.
• Voor laserprinters en kopieerplaatsen en buiten: eigendomsetiapparaten, kleurenlaserprinters en
ketten, etalagestickers, attentie- en
kleurenkopieerapparaten.
waarschuwingsplaatjes, labelen in
• Niet geschikt voor inkjetprinters.
het magazijn en in de productie.
• Gratis softwareoplossingen:
• Bijzonder opvallend dankzij de
www.herma.com/software.
signaalkleur geel.
• Slijt- en weervast oppervlak, zeer sterk 99.1x42.3mm doos à 25 vel
148x105mm doos à 25 vel
hechtend, verouderingsbestendig,
Ø30mm
doos à 25 vel
olie en vuil afstotend, afwasbaar.
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810954
810955
810957

Avery polyester etiketten
voor laserprinters wit

• Bestand tegen olie en vuil, is
weer- en watervast, kan niet scheuren.
• Gratis online templates en ontwerpsoftware beschikbaar op
www.avery.eu.

• Polyester etiketten zijn ultra-sterk en
bestand tegen vocht, extreme temperaturen (van - 20°C tot +80°C), olie,
vetten en UV.
• Sterk en duurzaam, zelfs buiten te
gebruiken.
• Ideaal voor markeren en prijzen van
producten.
• Handig wanneer het materiaal sterker
moet zijn dan gewoon papier.

45,7x21,2mm 960 stuks
pak à 20 vel
63,5x33,9mm 480 stuks
pak à 20 vel
63,5x38,1mm 420 stuks
pak à 20 vel
99,1x42,3mm 240 stuks
pak à 20 vel
99,1x139mm 80 stuks pak à
20 vel
210x297mm pak à 20 vel

811138
811136
817558
811137
817556
817555

Quantore etiketten
verwijderaar
• Etiket en sticker verwijderaar,
verwijdert op eﬀiciënte wijze
zelfklevende stickers en etiketten.
• Inwerktijd ca. 5 minuten.
• 200ml.
• Inclusief aanbreng applicator.

Herma etiketten verwijderaar

etiket en sticker verwijderaar 3 9 2 6 8 5
200ml

• Etiket verwijderaar verwijdert op eﬀiciënte wijze zelfklevende papieretiketten op plantaardige basis.
15ml 1265
• Inwerktijd ca. 5 minuten.

Product niet gevonden? Bel ons voor informatie!
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Etiketten
>

Etiketteertangen

RECHTHOEKIGE ETIKETTEN

> ETIKETTEER-/PRIJSTANGEN

Sato etiketteertang Judo 26
Sato etiketteertang PB1
• De prijstang met het kleinste etiket.
• Afdruk van 1 regel van 6 posities met
in de eerste band van links het euro
symbool.

• Formaat etiket 10x18mm.
• Eenvoudige etiketteertang van
slagvast kunststof.
inktrol zwart voor Sato PB1,
SA en Samark 26
pak à 5 stuks

811208

Samark 26 L6
811209
inktrol zwart voor Sato PB1, 8 1 1 2 0 8
SA en Samark 26
pak à 5 stuks
Samark 26 L6 + 12000 etiket 8 1 1 2 1 6
wit afn.
811241
Sato etiketteertang Samark 12x26mm wit permanent
voor Samark 36
26 L6
rol à 1500 etiket
12x26mm wit non-permanent 8 1 1 2 2 2
• Eenvoudig maar sterk model.
voor Samark
• Afdruk van 1 regel van 6 posities met 36 rol à 1500 stuks
in de eerste band van links het euro
12x26mm ﬂuor-rood
811240
permanent voor Samark
symbool.
• Formaat etiket 12x26mm met golfrand. 36 rol à 1500 etiket

32

Herma etiketten in
bureauverpakking
• Universele etiketten voor markeren,
adresseren of organiseren.
• Zelfklevende etiketten van hoogwaardig schrijfpapier.
• Milieuvriendelijk: PEFC-gecertiﬁceerd,
chloorvrij gebleekt, oplosmiddelvrije
contactlijm.
• Voor handbeschrijving met alle schrijfmiddelen en schrijfmachines.
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5x35mm wit 1920 stuks
2300 pak à 32 vel
8x12mm wit 3840 stuks
2310 pak à 32 vel
8x20mm wit 2240 stuks
2320 pak à 32 vel
10x16mm wit 2592 stuks
2330 pak à 32 vel
10x49mm wit 600 stuks
2510 doos à 25 vel
12x18mm wit 1792 stuks
v2340 pak à 32 vel
12x18mm geel 1792 stuks
2341 pak à 32 vel
12x18mm rood 1792 stuks
2342 pak à 32 vel
12x18mm blauw 1792 stuks
2343 pak à 32 vel
12x18mm groen 1792 stuks
2345 pak à 32 vel

8 1 6 3 2 0 12x30mm wit 1120 stuks
2350 pak à 32 vel
8 1 6 3 6 0 13x40mm wit 896 stuks
2360 pak à 32 vel
8 1 6 3 7 0 13x50mm wit 672 stuks
2370 pak à 32 vel
8 1 6 4 0 0 16x22mm wit 1344 stuks
2380 pak à 32 vel
8 1 6 7 9 9 19x27mm wit 960 stuks
2390 pak à 32 vel
8 1 6 4 6 0 19x40mm wit 640 stuks
2400 pak à 32 vel
8 1 6 4 6 5 20x50mm wit 480 stuks
2410 pak à 32 vel
8 1 6 4 6 2 20x75mm wit 320 stuks
2420 pak à 32 vel
8 1 6 4 6 3 22x32mm wit 640 stuks
2430 pak à 32 vel
8 1 6 4 6 4 25x40mm wit 512 stuks
2450 pak à 32 vel

8 1 6 4 8 0 25x40mm geel 512 stuks
2451 pak à 32 vel
8 1 6 5 0 0 25x40mm rood 512 stuks
2452 pak à 32 vel
8 1 6 5 2 0 25x40mm blauw 512 stuks
2453 pak à 32 vel
8 1 6 5 4 0 25x40mm groen 512 stuks
2455 pak à 32 vel
8 1 6 5 6 0 34x53mm wit 288 stuks
2470 pak à 32 vel
8 1 6 5 8 0 34x67mm wit 192 stuks
2480 pak à 32 vel
8 1 6 6 1 0 52x82mm wit 128 stuks
2490 pak à 32 vel
8 1 6 6 2 0 52x100mm wit 96 stuks
2500 pak à 32 vel
816640
816660

816665
816662
816663
816664
816740
816760
816820
816850

Zelfklevende etiketten voor
etiketteertang
• Etiketten op rol voor Sato
etiketteertangen.

16x26mm wit permanent
voor S14 en Judo
36 rol à 1000 etiket
16x26mm wit non-permanent
voor S14 en Judo
36 rol à 1000 etiket
12x26mm wit permanent
voor C6 36 rol à 1500 etiket
12x26mm wit non-permanent
voor C6 36 rol à 1500 stuks
12x26mm ﬂuor-rood
permanent voor C6
36 rol à 1500 etiket
12x26mm wit permanent
voor Samark
36 rol à 1500 etiket
12x26mm wit non-permanent
voor Samark
36 rol à 1500 stuks
12x26mm ﬂuor-rood
permanent voor Samark
36 rol à 1500 etiket

• Geschikt voor normaal gebruik.
• Etiketten zijn geheel vrij van stof en
vuil door beschermkap.
• 2-regelig met boven 10 cijferbanden en
onder 8 cijferbanden.
• Formaat etiket 16x26mm.

16x26mm wit permanent
811238
voor S14 en Judo 36 rol
à 1000 etiket
16x26mm wit non-permanent 8 1 1 2 2 5
voor S14 en Judo
36 rol à 1000 etiket

C6 etiketeertang
811207
inktrol zwart voor open C6
811226
Open-Data etiketteertang C6 en S14 pak à 5 stuks
12x26mm wit permanent
811231
voor C6 36 rol à 1500 etiket
• Geschikt voor zeer intensief gebruik.
12x26mm wit non-permanent 8 1 1 2 2 4
• Afdruk van 1 regel van 6 posities met voor C6 36 rol à 1500 stuks
in de eerste band van links het euro
12x26mm ﬂuor-rood
811232
permanent voor C6
symbool.
• Formaat etiket 12x26mm met golfrand. 36 rol à 1500 etiket

811238
811225
811231
811224
811232
811241
811222
811240

Inktrollen voor etiketteertang
0
inktrol zwart voor open C6
en S14 pak à 5 stuks
inktrol zwart voor Sato PB1,
SA en Samark 26
pak à 5 stuks

811226
811208

Product niet gevonden? Bel ons voor informatie!
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Tekenblokken en -papier

Tekenblokken en -papier

> MILLIMETERBLOKKEN

> CARBONPAPIER

>

TEKENPAPIER

Schoellershammer Glama
Basic schetsrollen
• Transparant schetspapier van
chloorvrij gebleekte celstof (ECF).
• Speciale lijming voor onberispelijke
betekenbaarheid.
• Zeer hoge scheurvastheid, hoge
licht- en verouderingsechtheid.
• Wit ongecoat glad oppervlak voor
aangenaam tekenen, goede zwarting
van de inkt, korte droogtijden,
gelijkblijvende lijndikte, duidelijke
potloodlijnen (ook bij harde
hardtegraden).
• Zuurvrij.
• FSC gecertiﬁceerd.
• Kern rol 31mm.</r>

33cmx50m 50gr
66cmx50m 50gr

740015
740025

A4 60-65gr
blok à 50 vel
A3 60-65gr
blok à 50 vel
A4 80-85gr
blok à 50 vel
A3 80-85gr
blok à 50 vel
A4 90-95gr
blok à 50 vel
A3 90-95gr
blok à 50 vel

S870414

744300

S870413

744320

S870434

744500

S870433

744520

S870444

744600

S870443

744620

50

Canson millimeterblokken
•
•
•
•
•

Met 1mm bedrukking.
50vel.
90gr.
Aan de kop gelijmd.
Leverbaar met lichtbruine en blauwe
opdruk.

10

Budget carbonpapier
A4 lichtbruin
A4 blauw
A3 lichtbruin
A3 blauw

744007
744008
744009
744010

a4 21x29,7cm 10x blauw
a4 21x29,7cm 10x wit
a4+ 21x31cm 10x zwart
a4 21x31cm 10x blauw

• Carbonpapier Budget.
• A4.
• 21x29,7cm

> TEKENBLOKKEN

50

1387283
1387282
1387281
1387280

Schoellershammer Glama
transparant ontwerpblok
• Transparant papier met speciale
lijming voor onberispelijke
betekenbaarheid.
• Zeer hoge scheurvastheid, hoge
licht- en verouderingsechtheid.
• Bij alle waarden beter dan DIN 32.840.
• Oppervlak Glama Microdraft voor:
aangenaam tekenen, goede zwarting
van de inkt, korte droogtijden,
gelijkblijvende lijndikte, duidelijke
potloodlijnen (ook bij harde
hardtegraden).

>

COMPUTERPAPIER

Rillprint kettingpapier
enkelvoud

100
100

Canson Art tekenboek
• Blok van 100vel.
• Tekenpapier van 100g/m².
• Gebonden album met zwarte kaft.

•
•
•
•

102x152mm
140x216mm
210x297mm

102x152mm
140x216mm
216x279mm
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• 2000vel kettingpapier met functionele
verpakking: printen vanuit de bodem
van de doos en opvangen in het
deksel.
• Gemaakt van FSC-gecertiﬁceerde
grondstoﬀen.

Quantore tekenboek

746330
746331
746332

Tekenpapier van 120g/m².
Zwart.
Blanco wit papier.
100vel.
1000299
1000300
1000301

240mmx11-inch blanco 60gr 1 2 8 0 8 1
17979 doos à 2000 vel
240mmx12-inch blanco 60gr 1 2 8 5 8 1
86625 doos à 2000 vel

Product niet gevonden? Bel ons voor informatie!
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KOOP LOKAAL
OOK DIGITAAL

Hoofdstuk 8

Kantoorartikelen

Maak je leven op kantoor
makkelijker

Alles voor je
werkplek
1
Quantore onderlegblok

Tip
Wanneer je kantoorartikelen aanschaft voor je
bedrijf is het belangrijk om van
alle basisartikelen meerdere stuks
te hebben. Zo hoeft niet iedereen
te zoeken naar de nietmachine of
het plakband. En stel voldoende
schrijfwaren en opbergoplossingen ter beschikking.

Zie pagina 500

2

Plakbandhouder

3

Zie pagina 542

Bureauorganiser

Efficiënt werken
met een opgeruimde
werkplek

OP JE WERKPLEK ZIJN GOEDE
EN PRAKTISCHE KANTOORARTIKELEN
ONMISBAAR. DEZE SPULLEN WIL JE NATUURLIJK
ALTIJD BIJ DE HAND HEBBEN

Een opgeruimde werkplek
brengt ontzettend veel
voordelen met zich mee.
Want naast dat jij je werk
beter en eﬀiciënter uit
kunt voeren, voorkomt het
irritaties bij je collega’s
en zorgt het voor minder
werkstress. Hoog tijd dus
om eens aan de slag te
gaan met een opgeruimd
bureau! Gebruik een bureauorganiser om kleine
kantooraccessoires in
op te bergen, zoals een
nietmachine of pennen. Wil
je je documenten netjes
en geordend opbergen?
Probeer dan een ladenbox
of brievenbak. Al deze
bureauaccessoires zijn
bovendien verkrijgbaar in
leuke sets en kleuren, zodat je jouw bureau volledig
naar wens in kan richten.
Dat werkt een stuk georganiseerder en prettiger.

Zie pagina 510

4

Tijdschriftcassette
Zie pagina 507

5

Ladenblok
Zie pagina 504

LEITZ COSY
MAKE YOURSELF
AT HOME

LEITZ COSY
ALLE PRODUCTEN
Voel je thuis, waar je dag je ook brengt met de Leitz Cosy range.
De perfecte aanvulling op jouw huis of (thuis)kantoor inrichting
om ervoor te zorgen dat je de hele dag ontspannen blijft.

Ordner 180°
Active, 82 mm

1397876

1397873

1397905

1397875

1397890

1397887

1397863

1397881
1397886

Plakbandhouder

Brievenbak,
set 3

warm
geel

1397900

Ringband
2 Rings

Privacy
Harmonica
Zichtmap,
verpakt per 3

1397889

Perforator

1397897
1397896
1397862

1397899

fluweel
grijs

1397895
1397867
1397901

Nietmachine

1397864

Kartonnen
3-klepsmap,
Soft Touch

1397882
1397891

1397844

1397839

1397852

1397847

1397840

1397849

1397851

1397845

Ladenblok

sereen
blauw

Draagbare
Opbergdoos

1397848

1397869

Brievenbak,
met Desk
Organiser

1397884
1397866

1398086
1398083

Geïsoleerde
Waterfles

1398084

Magnetisch Glasbord
60x40
1398174

1398173

Glas Desktop
pad

Werk en vrije tijd lopen steeds meer in elkaar over. We werken op
kantoor, thuis en eigenlijk bijna overal. Leitz Cosy combineert het
comfort van huiselijke stijl met topkwaliteit. Het minimale, veelzijdige
design en de uitnodigende matte kleuren zorgen voor een positieve
sfeer, waar je ook bent!

1398175

Glas Desktop
Flipover

1398082
1398087

1398162
1398165

Magnetisch
Glasbord
45 x 45 cm

1397904

1398081

Stille glazen
Wandklok

www.leitz.com/cosy

1398161

Notitieboek ca.
A5, harde kaft,
gelijnd

1397870
1397871

1398170

1398167

1398171

1398164

1398163

1398172

1398168

1398166

1397878

Notitieboek ca.
B5, harde kaft,
gelijnd

80x60

1398169

1397903
1397883

Notitieboek ca.
B5, spiraal
gebonden,
gelijnd

1397892
1397874
1397879

Bureau-accessoires
>

Bureau-accessoires

BUREAU SETS

Durable bureau-accessoires
Varicolor

Fellowes bureau-accessoires
Office Suites
• De Oﬀice Suites accessoires ordenen
uw documenten en creëren ruimte op
uw bureau.
laptopstandaard
laptopstandaard
werkstation klein model
rugsteun antraciet

418189
418202
418205
436351

• Durable Varicolor bureauaccessoires.
• Smaakvolle en kleurrijke bureauaccessoires bestaande uit 8 verschillende
producten voor op uw bureau.
• De Varicolor ladenbox van Durable
5, 7 en 10 lades.
• Alle lades zijn kleurrijk afgewerkt en
zijn vervaardigd uit het kwalitatieve
materiaal ABS.
• Deze kleurrijke accenten zijn nu ook
terug te vinden in de Varicolor Tray
brievenbakjes set.
• Verder slimme producten om mobiel
te werken.
• Aantrekkelijk design en optimale
functionaliteit.
brievenbak
5 laden
10 laden
ladenbox 3-laden grijs
ladenbox 5-laden grijs
ladenbox 7-laden grijs
ladenbox 10-laden grijs

921006
391502
391503
391554
921002
921005
921003

Exacompta bureauaccessoires EcoBlack
200

• Ecoblack bureau-accessoires.
• Blauwe Engel gecertiﬁceerde
producten voor op uw bureau.
• 100% gerecycelde vruchtensapﬂessen, dus 100% post-consumptieafval.
• Brievenbakken en ladeboxen voor
A4 documenten.
• Stevig en stabiel.
• Brievenbak vertikaal of in trapvorm
stapelbaar; compatibel met
verschillende modellen die al bestaan.
• Kleur zwart.
brievenbak doos à 6 stuks
ladenbox
pennenkoker
tijdschriftencassette
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390822
391560
392664
505878

Durable bureau-accessoires
Vegas
• Diverse bureau-accessoires in
stijlvolle look.
• Met antislip- oppervlak.
• Leverbaar in de kleurencombinaties
zwart/grijs of blauw/zilver.
200 hoesjes
400 hoesjes
400 hoesjes
memokubus
papercliphouder
pennenstandaard
plakbandhouder

zwart/grijs
blauw/zilver
zwart/wit
zwart/grijs
zwart/grijs
zwart/grijs
zwart/grijs

229649
229651
229647
506263
506260
506269
506266

Product niet gevonden? Bel ons voor informatie!
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Bureau-accessoires

Han Re-Loop bureauaccessoires
• Gemaakt van hoogwaardig, gerecycled
eco-plastic, in een elegant design
zorgt voor orde op het bureau.
• Of het nu voor op kantoor is of voor
thuis.
• De HAN Re-LOOP is stabiel en duurzaam, is milieuvriendelijk en helpt zo
waardevolle hulpbronnen te besparen.
• Materiaal: 100% PCR-plastic gerecycled met de Blauwe Engel (PP).
brievenbak A4 grijs
pennenkoker blauw
pennenkoker rood
brievenbak A4 rood
pennenkoker limoen
brievenbak A4 zwart
pennenkoker zwart
brievenbak A4 limoen
pennenkoker grijs
brievenbak A4 blauw
papierbak rood
papierbak blauw
papierbak zwart
papierbak limoen
papierbak grijs

1400044
1400045
1400046
1400047
1400048
1400049
1400050
1400051
1400052
1400053
1400329
1400330
1400331
1400332
1400333

Bureau-accessoires

MAUL bureauaccessoires
acryl
• Bureau accessoires van hoogwaardige
kwaliteit acryl.
• Past prima in elke werkomgeving.
• Het veeleisende productieproces
garandeert een lange levensduur en
hoge kwaliteit.
A4 acryl
A6 acryl
perforator
nietmachine
plakbandhouder
papercliphouder
pennenkoker vierkant
pennenkoker 5vaks
pennenbak
kaartenbak A7
kaartenbak A6
fotolijst 115x90x24mm
fotolijst 150x115x24mm
enveloppenstandaard
visitekaartenhouder

390919
390920
311721
301471
807022
315061
390511
105994
390512
221100
221101
269946
269947
105993
105995

SNEL VINDEN
WAT JE ZOEKT

Jalema bureau-accessoires
Re-Solution
• Milieuvriendelijke bureau-accessoires
gemaakt van 100% gerecycled polystyreen (100% eindgebruikerafval).
• Een milieuvriendelijke oplossing in
stijlvol matzwart design.
• Re-Solution bureau-accessoires zijn
daardoor een zeer milieuvriendelijke
keuze.
• Met Blauwe Engel keurmerk.
boekensteunen
2 stuks
brievenbak
ladenbox 4-lades
ladenbox 6-laden
memokubus
tijdschriftcassette
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Dankzij de logische hoofdstukindelingen en de
handige kleurentabs
raak je het spoor in onze
catalogus nooit bijster.
Achterin vind je een uitgebreide inhoudsopgave,
waarin je alfabetisch
kan zoeken.

set à 3 9 1 8 9 6
390918
392276
391741
392421
505886

Product niet gevonden? Bel ons voor informatie!
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Bureau-artikelen

Bureau-artikelen

> BUREAU-ONDERLEGGERS

> BRIEVENBAKKEN

Durable brievenbakjes
Varicolor
• De kleurrijke Varicolor accenten zijn
nu ook terug te vinden in de Varicolor
Tray Set.

• De brievenbakjes zijn uitermate stevig
en zijn elegant afgewerkt met een
handige greepuitsparing, voor een
optimaal gebruiksgemak.
• De brievenbakjes kunnen naar keuze
verticaal of trapsgewijs gestapeld
worden.
brievenbak

921006

Quantore brievenbak
• Geproduceerd uit gerecycled materiaal
zoals kledinghangers, CD-hoesjes en
oude binnenzijden van koelkasten.
• Eenvoudig stapelbaar.
• Beschikbaar in wit, zwart, rood, blauw,
transparant &amp; grijs

wit
transparant
zwart
blauw
rood
grijs

390320
390315
390316
390317
390318
390319

Rillstab bureau-onderlegger
transparant
Quantore onderlegblok

• Soepele kunststof.
• Antisliprug.
• Krasvrij en afwasbaar.
40x60cm transparant
glashelder
40x60cm transparant mat
50x70cm transparant
anti-reﬂex

•
•
•
•
•

362020
362021
362040

Memo-onderlegger met 50vel.
Notitieruimte en weekindeling.
Met 3-jaars calendarium.
Afmetingen 40x60cm.
FSC-gecertiﬁceerd.

onderlegblok

336062

Exacompta brievenbak
Ecoblack
• Brievenbakken voor documenten
A4+ formaat.
• Stevig en stabiel.
• Verticaal of trapvormig stapelbaar,

compatibel met talrijke bestaande
modellen.
• Dankzij het gebrevetteerde COMBO 2
gleuvenstel bespaart men op verpakkings- en transportkosten.
• Blauwe Engel gecertiﬁceerd, vervaardigd uit gerecycleerde vruchtensapﬂessen.
brievenbak

doos à 6 stuks

390822

Leitz Cosy brievenbak
• De Cosy brievenbak is geschikt voor
papier van maximaal A4 formaat.
• Set van 3 A4 brievenbakken of
1 brievenak met 1 deskorganizer om
jouw werkruimte te ordenen en om

ervoor te zorgen dat belangrijke documenten gemakkelijk toegankelijk zijn.
• Brede opening aan de voorkant zorgt
ervoor dat de inhoud gemakkelijk
toegankelijk is.
geel
blauw
grijs
grijs
geel
blauw

1397844
1397847
1397851
1397866
1397869
1397884

Rillstab bureau-onderlegger
leder

Rillstab bureau-onderlegger
• Soepele kunststof.
• Antisliprug.
• Krasvrij en afwasbaar.
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40x53cm zwart
40x53cm bordeaux
40x53cm blauw
40x53cm groen
40x53cm grijs
52x65cm zwart
52x65cm bordeaux
52x65cm blauw
52x65cm groen
52x65cm grijs

361621
361622
361623
361624
361625
361631
361632
361633
361634
361635

• Een luxueuze bureauonderlegger ofwel
schrijfonderlegger met aan
de linker- en rechterzijde een ﬂap om
documenten in op te bergen.
• De rechterﬂap van deze bureauonderlegger is uitklapbaar.
• In zwart nerﬂeer.
• Het formaat van deze onderlegger
zwart
is 61x45,5cm.

361636

Leitz brievenbak WOW

• Eenvoudige toegang tot documenten
via de grote opening aan de voorkant.
• Afmetingen: 255x70x357mm.

• Schitterende metallic kleuren.
• Solide en stapelbaar.
• Eenvoudig organiseren dankzij
verticaal of trapsgewijs stapelen.

geel
groen
zwart
wit

390354
390355
390356
390357

Leitz brievenbak WOW dual
• Stijlvolle brievenbak in mooie
duokleuren.
• Past perfect in een thuiskantoor.
• Voor gemakkelijke organisatie van uw
documenten, tijdschriften e.d. dankzij

het verticaal of trapsgewijs stapelen.
• Geschikt voor alle maten tot A4, C4,
folio en briefpapierafmeting.
• Eenvoudige toegang tot documenten
door grote opening aan de voorkant.
wit/geel
wit/groen
wit/zwart

Product niet gevonden? Bel ons voor informatie!

390358
390359
390360
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Bureau-artikelen

Bureau-artikelen

Leitz brievenbak
Plus Standaard 5227
• Robuuste brievenbak van eersteklas
kwaliteit
• Capaciteit tot wel 4kg.
• Hogere zijwanden (7cm) voor meer
capaciteit.
• Grotere uitsnede aan voorzijde, zodat
documenten beter toegankelijk zijn.
• Verticaal of trapsgewijs stapelbaar.
• Duurzaam door extra sterk design.
• Doordat deze brievenbakken over
hetzelfde proﬁel beschikken als de
Slim en Jumbo brievenbakken, kunnen
ze allemaal op elkaar gestapeld
worden.

• Afmetingen: 255x360x70mm.
wit
zwart
rood
blauw
groen
geel
grijs

doos à 5 stuks
doos à 5 stuks
doos à 5 stuks
doos à 5 stuks
doos à 5 stuks
doos à 5 stuks

390300
390301
390302
390303
390304
390305
390313

• Doordat deze brievenbakken over
hetzelfde proﬁel beschikken als
de standaard en de Jumbo brievenbakken, kunnen ze allemaal op elkaar
gestapeld worden.
• Robuuste brievenbak met kleine capa• Afmetingen: 255x360x33 mm.
citeit en premium kwaliteit.

Leitz brievenbak
Plus Slim 5237

• De sterkste brievenbak in zijn klasse,
ontworpen voor stevigheid en duurzaamheid.

zwart
blauw
grijs

390326
390328
390329

Leitz Sorty brievenbak
Standaard 5230
• Mogelijkheid om tot 12 bakken te
stapelen (volledig gevuld).
• Ideaal voor gebruik in postkamer,
magazijn of bij receptie etc.
• Twee comfortabele handgrepen maken
het mogelijk om de brievenbak mee te
nemen.
• Inclusief tussenschot.
• Voor A4 en folio-formaat.
zwart
• Stapelbaar en zijdelings te koppelen. blauw
grijs
• Afmetingen: 405x125x300mm

• Duurzaam door extra sterk design.
• Doordat deze brievenbakken over
hetzelfde proﬁel beschikken als de
Leitz brievenbak
Slim en Standaard brievenbakken,
Plus Jumbo 5233
kunnen ze allemaal op elkaar gesta• Extra hoge zijwanden (10cm) voor 40% peld worden.
• Afmetingen: 255x357x103mm.
meer capaciteit.
• Grotere uitsnede aan voorzijde, zodat
documenten beter toegankelijk zijn.
• Verticaal of trapsgewijs stapelbaar.

zwart
blauw
grijs

doos à 4 stuks
doos à 4 stuks
doos à 4 stuks

390322
390324
390325

Leitz Recycle brievenbak
• Gemaakt van 98% gerecycled
(post-consumer) plastic, 100%
recyclebaar, klimaatneutraal en
Blue Angel-certiﬁcering.

• Erg stevige en stabiele dwarse
brievenbak.
• Met de opening aan de lange zijde.
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Leitz brievenbak
Plus met lade 5210
• Meer ruimte voor identiﬁcatie.
• Duurzaam door extra sterk design.
• Geschikt voor A4+ formaat.
blauw
zwart

doos à 5 stuks
doos à 5 stuks

390330
390332

• Garandeert vertrouwelijkheid voor
belangrijke documenten.
• Met volledig uitneembare en soepel
schuivende lade.

doos à 4 stuks
doos à 4 stuks
doos à 4 stuks

390431
390433
390434

• Flexibel gebruik, kan in twee compartimenten van 2xA4 formaat worden verdeeld (1 tussenschot meegeleverd).
• Voor documenten, lijsten e.d. tot
A3-formaat.
• Inclusief labelhouder en tussenschot. zwart
blauw
• Stapelbaar en zijdelings koppelbaar.
grijs
• Afmetingen: 490x125x385mm.

doos à 4 stuks
doos à 4 stuks
doos à 4 stuks

390451
390453
390454

• Voor de organisatie van documenten
en tijdschriften met een afmeting van
A4- en US, gemakkelijk te hanteren
door ergonomische vorm.
• Brede opening aan de voorkant zorgt
ervoor dat de inhoud gemakkelijk
toegankelijk is, zelfs als ze gestapeld
zijn.
• Eenvoudig organiseren dankzij verticaal of ‘getrapt’ stapelen.
• Sterk en duurzaam met glanzende
afwerking.
A4, zwart

1398117

Leitz brievenbak Plus 5226

Leitz brievenbak
Plus Dwars 5218

Leitz Sorty brievenbak
Jumbo 5232

MAUL brievenbak

• Te combineren met Leitz Plus
brievenbakjes.
• Met verwisselbare etikethouder.
• Met rubberen anti-slip voetjes.
• Voorzien van een uniek ‘schuif en klik’
systeem waardoor meerdere producten een stevige stapel vormen.
• Kan gestapeld worden tot 20 eenheden, gevuld met documenten.

• Hogere zijwanden (7cm) voor meer
capaciteit.
• Grotere uitsnede aan voorzijde, zodat
documenten beter toegankelijk zijn.
• Meer ruimte voor identiﬁcatie.
• Geschikt voor A4-formaat.
• Verticaal of trapsgewijs stapelbaar.
• Duurzaam door extra sterk design.
• Afmetingen: 255x357x70mm.

• Stapelbaar: zowel verticaal als
trapsgewijs.
• Zeer standvastig en stabiel.
• Van hoogwaardig acryl.
• Glashelder, transparant en elegant.
• Het veeleisende productieproces
garandeert een lange levensduur en
hoge kwaliteit.

blauw
zwart

rookglas transparant
doos à 5 stuks

A4 acryl
A6 acryl

390500
390501

390407

390919
390920

Product niet gevonden? Bel ons voor informatie!
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> LADENUNITS EN LADENBOXEN

Durable ladenbox Varicolor
• Aantrekkelijke en innovatieve ladebox
met kleurrijke lades gemaakt van
kunststof van premium kwaliteit.
• Als de lades gesloten zijn dienen de
ﬁjne gekleurde lijnen als hulp bij het
organiseren.
• De lades gaan soepel en geruisloos
open en toe en zijn voorzien van een
ladestop.

• Inclusief transparante etiketvensters
en met de computer bedrukbare inserts die gemakkelijk verwisselbaar zijn.
• De kasten zijn stapelbaar dankzij de
antislip voetjes en kunnen zij-aan-zij
geïnstalleerd worden in alle standaard
kantoorkasten en dressoirs.
• Geschikt voor formaten met een maximale grootte van DIN A4, C4 of folio.
• Afmetingen: 292x280x356mm.
ladenbox 4-laden grijs
ladenbox 3-laden grijs
ladenbox 5-laden grijs
ladenbox 7-laden grijs
ladenbox 10-laden grijs

391552
391554
921002
921005
921003

Durable ladenbox Varicolor
Mix
• Aantrekkelijke ladebox met 5 of 10
lades.
• Met subtiele kleurlijnen op de lades
voor het gemakkelijk organiseren van
documenten.
• De ladeboxen in VARICOLOR® -design
zijn een klassieker op kantoor om
documenten overzichtelijk en handig
te bewaren.

• Terwijl de lades gesloten zijn zorgen
discrete kleurlijnen op de witte box
voor een duidelijke onderverdeling.
• De geopende lades inspireren met hun
vrolijke kleuren.
• Gemaakt van hoogwaardige
ABS-kunststof.
• De lades gaan soepel en geruisloos
open en toe en zijn voorzien van een
ladestop.
5 laden
10 laden

391502
391503

Han ladenbox 1450
• Ladenkast systeem voor op het
bureau of in de kast.
• Het materiaal is van antistatisch
polystyrol.
• Met 5 gesloten laden voor A4.
• Formaat 275x330x320mm.
5 laden gesloten zwart

1388559

Leitz ladenblok

Exacompta ladenbox
Ecoblack

Styro ladenboxen

• Blauwe Engel gecertiﬁceerd, vervaardigd uit gerecycleerde vruchtensapﬂessen.
• Individuele box met 5 laden voor documenten A4+ formaat.
• Open laden die u niet hoeft te openen
om er documenten in te glijden.
• Perfect glijdende laden met veiligheidsstop.
• Ideale afmetingen om op uw bureau te
plaatsen.
ladenbox
• Buitenafmetingen:387x284x218mm

• Styro ladenboxen kunt u zowel vrijstaand gebruiken als in een kast.
• Gemaakt van 100% gerecycled
materiaal.
• Daardoor voorzien van het bekende
Blauwe Engel certiﬁcaat.
• Voor papierformaten A4 en folio.
• Via de uitsparing in elke ladebodem
kunt u de inhoud omhoog duwen om
de papieren gemakkelijker uit
te nemen.
• Afmetingen: 246x335x323mm.
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391560

grijs
zwart
grijs
zwart
grijs
zwart

met 5 lades gesloten
met 5 lades gesloten
met 5 lades open
met 5 lades open
met 10 lades open
met 10 lades open

391751
391752
391753
391754
391755
391756

• Opvallend, hoogwaardig robuust ladenblok verkrijgbaar de kleuren zwart of
wit met een glanzende afwerking.
• Keuze uit 4 laden (2 grote en 2 kleine)
óf 5 laden (1 grote en 4 kleine).
• Laden met geavanceerd glijsysteem
en aanslagen die voorkomen dat de
lade eruit valt.
• Uniek sluitsysteem: eenmaal drukken
en de lade blijft gesloten.
• Geleverd met een transparante
opbergtray voor het veilig opbergen
van kleine bureau-artikelen zoals
pennen, paperclips, etc.
• Slipvaste rubberen beschermvoeten.
• Stapelbaar tot 3 hoog voor ruimtebesparing.
4 laden zwart
4 laden wit

503006
503007

Product niet gevonden? Bel ons voor informatie!
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> TIJDSCHRIFTOPBERGSYSTEMEN

Elba tijdschriftencassette
• Voor het gemakkelijk en netjes
opbergen van tijdschriften, catalogi
en naslagwerken.
• Gelaste PVC.
• Versterkt met stevig karton.
• Capaciteit 70mm.
• Met insteekrugetiket op de rug voor
indicatiestrook.
• Voor A4 formaat.
• Invouwbare bodem.
• Wordt plano geleverd.

Leitz ladenblok met vijf laden

Leitz ladenblok met tien
laden

• Kunststof ladenblok met vijf ruime
postsorteerladen.
• Etikethouder en praktische handgreep
aan elke lade.
• Ombouw lichtgrijs.
• Voorzien van ladestop om te voorkomen dat de lade eruit valt.
zwart
blauw
• Met rubberen antislip voetjes.
donkergrijs
• Afmetingen: 291x292x352mm.

• Kunststof ladenblok voor formulieren
en documenten.
• Etikethouder en praktische handgreep
aan elke lade.
• Voorzien van ladestop om te voorkomen dat de lade eruit valt.
• Ombouw lichtgrijs.
zwart
blauw
• Met rubberen antislip voetjes.
donkergrijs
• Afmetingen: 291x292x352mm.

391541
391543
391553

391521
391523
391533

• Gratis personaliseerbaar via
www.elbaprint.com.
wit
doos à 5 stuks
zwart
doos à 5 stuks
rood
doos à 5 stuks
donkerblauw doos à 5 stuks
donkergroen doos à 5 stuks
kobaltblauw doos à 5 stuks

505940
505941
505942
505943
505944
505945

Collecta
tijdschriftencassette
• Kunststof tijdschriftencassette A4,
in diverse kleuren.
• Afmetingen: 73x313x243mm.

wit
zwart
rood
blauw

506080
506081
506082
506083

Bankers Box System
tijdschriftcassette

Bankers Box Earth Series
tijdschriftcassette

• Grote labelruimte aan beide zijdes voor
gebruik met een open voorkant
of gesloten achterkant.
• Ideaal voor het ordenen van A4-formaat magazines en literatuur.
• Gemaakt van FSC-gecertiﬁceerd
100% gerecycled karton.
A4 wit blauw pak à 10 stuks
• Afmetingen: 80x312x258mm.

• Bankers Box Earth 80mm A4
tijdschriftcassette.
• Geschikt voor het opslaan van
A4 tijdschriften en literatuur.
• Labelruimte aan voor- en achterzijde.
• Gemaakt van FSC-gecertiﬁceerd 100%
30.40x8.20x26.80cm bruin
gerecycled karton.
pak à 20 stuks
• Afmetingen: 80x250x315mm.

506042

Han tijdschriftencassette
iLine
• De iLine-serie is een innovatieve
bureau-accessoireserie die zich
kenmerkt door een elegant design.
• Stijlvol met hoogglanzende afwerking.
• Deze serie combineert perfect de
vraag naar een mooi design met
functioneel gebruik.
• Strakke lijnen voor het moderne
kantoor.
• De iLine brievenbak is vervaardigd van

506041

Leitz tijdschriftencassette
WOW duo

hoogwaardig polystyrol.
• Met fraaie hoogglanzende afwerking.
• Afmetingen: 315x248x76mm.
tijdschriftencassette wit
tijdschriftencassette zwart

506060
506061

• De tijdschriftencassette van Leitz
kwaliteit is uitgevoerd in opvallende,
stijlvolle metallic dus kleurenmet
hoogglans afwerking.
• Deze stevige tijdschriftencassette
past perfect bij de andere producten
uit de Leitz WOW range.
• Het heeft een modern design dat
zowel past op kantoor als thuis.

tijdschriftcassette
tijdschriftcassette
tijdschriftcassette
tijdschriftcassette
tijdschriftcassette
tijdschriftcassette

wit/grijs
wit/roze
wit/blauw
wit/geel
wit/groen
wit/zwart

506129
506130
506131
503070
503071
503072

> VAKKEN- EN SORTEERUNITS

Styro sorteerunit

Leitz WOW ladenblok

Leitz ladenblok zwart
• Kunststof ladenblok met 5 ruime of 10
smalle postsorteerladen.
• Etikethouder op elke lade.
• Ombouw zwart, ladekleur zwart.
• Voorzien van veiligheidsstop.
met 5 laden
• Met rubberen antislip voetjes.
met 10 laden
• Afmetingen: 291x292x352mm.
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391551
391531

• Ladenblok in twee aantrekkelijke en
stijlvolle kleuren met glanzende afwerking.
• Keuze uit 4 laden of 5 laden.
• Laden met geavanceerd glijsysteem
en aanslagen die voorkomen dat de
lade eruit valt.
• Uniek sluitsysteem: eenmaal drukken
en de lade blijft gesloten.
• Geleverd met een transparante opbergtray voor het veilig opbergen van
kleine bureau-artikelen zoals pennen,

paperclips, etc.
• Slipvaste rubberen beschermvoeten,
stapelbaar tot 3 hoog voor ruimtebesparing.
• Discreet gesloten laden met modern
design en ergonomische uitsparing om
de lade makkelijk te openen.
• Ontwerp en print online uw eigen label
op www.leitz-easyprint.com.
5 laden wit/geel
5 laden wit/groen
4 laden wit/geel
4 laden wit/groen

503048
503049
503046
503047

Leitz Recycle
tijdschriftcassette
• Moderne en eigentijdse ‘groene’
kantoorartikelen.
• Gemaakt van 98% gerecycled
(post-consumer) plastic, 100%
recyclebaar, klimaatneutraal en
Blue Angel-certiﬁcering.
• Voor de organisatie van documenten
en tijdschriften met een afmeting
van A4- en US, gemakkelijk te
hanteren ergonomische vorm.

• Sterk en duurzaam met glanzende
afwerking.
• Ontwerp en print jouw eigen label
online op www.leitz-easyprint.com.
A4 zwart

1398125

• Dit Styrodoc sorteersysteem is dé
oplossing voor sorteerwerkzaamheden
en postkamers.
• Stevig polystyreen materiaal.
• Geschikt voor A4+ enveloppen.
• Totale breedte van deze unit is
723mm.
• De hoogte 57mm per vak.
• Eenvoudig te monteren.
• Te stapelen of uit te breiden tot
grotere units.
• Kleur zwart met grijs.

9-vaks sorteerunit
12-vaks sorteerunit
24-vaks sorteerunit
8-vaks opzetunit

Product niet gevonden? Bel ons voor informatie!

391726
391727
391728
391729
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> BOEKENSTEUNEN EN SORTEERREKKEN

Leitz Cosy pennenhouder

OIC boekensteunen
• Sterke plaatstalen boekensteunen.
• De basis gaat onder de boeken, dus
het geeft geen ruimtebeslag.
• Afmetingen: 160x120x120mm.

wit
zwart
rood
grijs
blauw
zilver

set à 2 stuks
set à 2 stuks
set à 2 stuks
set à 2 stuks
set à 2 stuks
set à 2 stuks

391880
391881
391882
391892
391883
391887

OIC boekensteunen open
• Plaatstalen boekensteunen.
• Anti-slip onderzijde.

Durable pennenkoker Vegas
127x130x121mm zwart
set à 2 stuks

391870

• Pennenhouder met 5 vakjes in verschillende groottes.

• Zo kunnen bijvoorbeeld ook paperclips
of nietjes in deze pennenhouder
worden opgeborgen.
• Afmetingen: 210x85x95mm.
pennenstandaard zwart/grijs 5 0 6 2 6 9

• Deze hoogwaardige keramische
pennenhouder is ideaal voor elk
bureau of in huis om potloden, linialen
of zelfs je tandenborstel in de badkamer in op te bergen.
• Diameter aan de bovenkant is 85 mm
en 108 mm hoog en geeft je voldoende
ruimte om jouw accessoires in op te
bergen.
geel
blauw
• Staat stabiel door het keramische
grijs
gewicht.

1397836
1397838
1397842

> PENNENBAKKEN EN -KOKERS

Leitz pennenkoker Duo

Han pennenkoker Bravo

Han pennenbak standaard
• Uit hoogwaardig kunststof vervaardigd
pennenbakje.
• 5-vaks.
• Voor pennen, paperclips, punaises etc.
zwart
• Afmetingen: 260x120x19mm.

390521

• De pennenbak HAN Bravo is een echte
blikvanger.
• De 5 vakken bieden plaats voor o.a.
pennen, stiften en ﬁneliners.
• Het middenvak biedt plaats voor gum
of paperclips.
• De Bravo is eenvoudig uit te breiden
en kunt u eindeloos koppelen met
elkaar.
• Afmetingen: 109x109x90mm.

pennenhouder transparant
helder
pennenhouder 5-vaks wit
pennenhouder 5-vaks zwart

106208
106206
106207

• Stijlvolle pennenhouder met een
glossy afwerking.
• Versterkt het geluid van uw telefoon
wanneer deze in de houder staat.
• In mooie duokleuren beschikbaar.
• Voldoende ruimte om uw pennen,
potloden, stylus en meer in op te
bergen.
• Extra compartiment met geluidsversterker, voor smartphones tot
iPhone 6 plus.
• Het scherm van uw smartphone blijft
volledig zichtbaar wanneer deze in de
houder staat.

zwart/grijs

390526

Han pennenkoker Re-LOOP

Han pennenkoker Rondo
• Elegante pennenbak met 9 vakken
en geïntegreerde brieven- en kaartenhouder.
• Vervaardigd van hoogwaardig
kunststof.
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• Leverbaar in hoogglanzende afwerking
of transparant.
• Met rubberen buﬀers aan de onderzijde ter bescherming van het
meubilair.
• Afmetingen: 140x140x109mm.
pennenhouder 9-vaks
transparant
pennenhouder 9-vaks wit
pennenhouder 9-vaks zwart

106215
106213
106214

• Duurzame pennenkoker gemaakt van
hoogwaardig, gerecycled eco-plastic,
in een elegant design zorgt voor orde
op het bureau.
• De 4 vakken met verschillende
hoogtes bieden voldoende ruimte voor
pennen, penselen, scharen, potloden
en vele andere gebruiksvoorwerpen.
• De HAN Re-X-LOOP is stabiel en
duurzaam.
• Bekroond met de designprijs “Product
van het jaar”.
• De HAN Re-X-LOOP bureaukoker is
milieuvriendelijk en helpt zo waardevolle hulpbronnen te besparen.
• Externe afmetingen (B x D x H):
111 x 111 x 105 mm.

pennenkoker blauw
pennenkoker rood
pennenkoker limoen
pennenkoker zwart
pennenkoker grijs

1400045
1400046
1400048
1400050
1400052

MAUL pennenkoker Roundbox

MAUL pennenkoker Tubo

• Het origineel van MAUL.
• Een echte classic bureauorganiser,
onverwisselbaar in design en functie.
• Zorgt voor orde op de werkplek in buro
en thuis.
• Van slagvast ABS, met hoogglansoppervlakte.
• Met brieven- en memovak.
• Met 6 royale afzonderlijke vakken.
• Ø14cm, hoogte 12,5cm.

• Voor stiften en andere schrijfwaren.
• Van sterk kunststof.
• 6 cilinders van verschillende doorsnee
en hoogtes.
• Max. hoogte 14,8cm.
wit
zwart
blauw
rood
transparant

370020
370021
105983
105989
105984

blauw
zwart
transparant
roze
wit

105987
105988
105973
105974
105972

Product niet gevonden? Bel ons voor informatie!
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Nietmachines en toebehoren
> NIETMACHINES

20
20

24/6

groen
zwart

390364
390365

24/6

Quantore nietmachine K120

26/6

• Basis nietmachine voor kantoorgebruik.
• Geschikt voor standaard nietjes
24/6 en 26/6.
• Capaciteit 20vel.

• Luxe nietmachine voor kantoorgebruik.
• Geschikt voor standaard nietjes
24/6 en 26/6.
• Capaciteit 20vel.
• Nietmachine is gemakkelijk in gebruik.
• In vergelijking met de basis
nietmachine is er weinig kracht nodig.

inlegdiepte 80mm zwart

inlegdiepte 75mm zwart

Quantore nietmachine K110
Leitz bureau organiser WOW

26/6

301250

301254

GARANTIE

30

JAAR

510

24/6

26/6

Rapid nietmachine F16

Post-it C50 deskorganizer
• Moderne deskorganiser voor Post-it
Notes, Post-it Index en Scotch Magic
tape.
• Handige vakjes voor pennen en paperclips.
• Inclusief 1 blok Post-it 654, 4x1 cm
Post-it Index en 1 rol Scotch Magic
zilvergrijs
tape.

20

392670

• Halfstrip nietmachine gemaakt van
ABS kunststof en TPE-rubber.
• Nietcapaciteit: 20 vel.
• Gebruikt 115x 24/6 of 150x 26/6 Rapid
Strong nietjes.
• Met metalen binnenwerk.
• Inlegdiepte: 55 mm.
zwart
rood
• 5 jaar garantie bij gebruik van Rapid
blauw
nietjes.

JAAR

24/6

26/6

Rapid nietmachine
Supreme S17

GARANTIE

5

5

301031
301032
301033

• Rapid Supreme Fullstrip Nietmachine
S17.
• Nietcapaciteit: 30 vel (80 gsm).
• Gepatenteerde Super Flat Clinch
technologie, vermindert papierstapels
tot 40%.
• Bovenlaadsysteem .
• Voor 24/6 en 26/6 Rapid Strong
nietjes.
• 5 jaar garantie bij gebruik van Rapid
nietjes.

zwart/grijs
zwart/rood

Product niet gevonden? Bel ons voor informatie!

301172
301174
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GARANTIE

30

5
JAAR

26/6

24/6
GARANTIE

Rapid nietmachine
Supreme S27
• Rapid Supreme Halfstrip Nietmachine
S27.
• Nietcapaciteit: 30 vel (80 gsm).
• Gepatenteerde Super Flat Clinch
technologie vermindert papierstapels
tot 40%.
• Bovenlaadsysteem.
• Voor 24/6 en 26/6 Rapid Strong
nietjes.
• 5 jaar garantie bij gebruik van Rapid
nietjes.

20

5
JAAR

GARANTIE

26/6

3

24/6

JAAR

zwart/grijs
zwart/rood

301182
301184

GARANTIE

30

26/6

Rapid nietmachine
F20 StandUp

Leitz nietmachine 5500

• Handige nietmachine die als staand
model en als traditionele nietmachine
gebruikt kan worden.
• Nietcapaciteit: 20 vel.
• Voor 100 nietjes 24/6 of 150 nietjes
26/6.
• Inlegdiepte: 70 mm.
• 5 jaar garantie bij gebruik van Rapid
nietjes.

• Kunststof uitvoering met metalen
mechanisme.
• Moeiteloos en nauwkeurig nieten
met de gepatenteerde Direct Impact
Technology.
• Nietcapaciteit: 30 vel.
• Voor 100 nietjes 24/6 of 140 nietjes
26/6.
• Inlegdiepte: 60 mm.

zwart
blauw

301251
301253

3

24/6

JAAR

25

26/6

24/6

Leitz nietmachine 5501
•
•
•
•

Geïntegreerde ontnieter.
Open en gesloten nieten is mogelijk.
Inclusief 200 nietjes 24/6.
3 jaar garantie bij gebruik van Leitz
nietjes.

zwart
rood
blauw
grijs

301301
301302
301303
301312

• Kunststof uitvoering met metalen
mechanisme.
• Moeiteloos en nauwkeurig nieten
met de gepatenteerde Direct Impact
Technology.
• Nietcapaciteit: 25 vel.
• Voor 80 nietjes 24/6 of 110 nietjes
26/6.
• Inlegdiepte: 55 mm.

•
•
•
•

Geïntegreerde ontnieter.
Open en gesloten nieten is mogelijk.
Inclusief 200 nietjes 24/6.
3 jaar garantie bij gebruik van Leitz
nietjes.

zwart
rood
blauw
zwart

301291
301292
301293
301246

GARANTIE

10
JAAR

30

26/6

24/6

GARANTIE

20

5
JAAR

24/6

26/6

Leitz nietmachine 5502

Rapid nietmachine
Classic K45
• Voor 155 nietjes 24/6 of 210 nietjes
26/6.
• Metaal.
• Voor nieten en speldhechten
*Uitschuifbare ontnieter aan onderzijde.
• Lengte 167 mm.
• Nietcapaciteit: 20 vel.
• Inlegdiepte: 86 mm.
• 5 jaar garantie bij gebruik van Rapid
zwart
nietjes.

512

GARANTIE

10

GARANTIE

50

5
JAAR

JAAR

24/6

Rapid nietmachine Classic K2

301201

• Metalen uitvoering.
• Nietcapaciteit: 50 vel.
• Voor 150 nietjes 24/6, 24/8 of
24/8+ of 200 nietjes 26/6, 26/8 of
26/8+.
• Inlegdiepte: 105 mm.
• 5 jaar garantie bij gebruik van Rapid
nietjes.

zwart

301101

• Metalen uitvoering met kunststof kap.
• Moeiteloos en nauwkeurig nieten
met de gepatenteerde Direct Impact
Technology.
• Nietcapaciteit: 30 vel.
• Voor 100 nietjes 24/6 of 140 nietjes
26/6.
• Inlegdiepte: 65 mm.
• Geïntegreerde ontnieter.
*Open en gesloten nieten is mogelijk.
zwart
• 10 jaar garantie bij gebruik van Leitz
blauw
nietjes.

30

24/6

26/6

Leitz nietmachine
5502 WOW

301321
301323

• Leitz WOW metalen nietmachine
5502.
• Moeiteloos en nauwkeurig nieten
met de gepatenteerde Direct Impact
Technology.
• Voor 100 nietjes 24/6 of 140 nietjes
26/6.

•
•
•
•
•

Inlegdiepte: 65 mm.
Nietcapaciteit: 30 vel.
Met geïntegreerde ontnieter.
Met anti-slip onderzijde.
10 jaar garantie bij gebruik van Leitz
nietjes.

roze
blauw
ijsblauw
paars
geel
groen
zwart

Product niet gevonden? Bel ons voor informatie!

303336
303337
303320
303332
304002
304003
304004
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> BLOKHECHTERS

GARANTIE

70

5
JAAR

23/6

9/10

9/8

Rapid blokhechter HD 70
GARANTIE

10
JAAR

40

24/8

26/6

• Lichte blokhechter met nietcapaciteit: zwart/grijs
zilver/oranje
70 vel.

24/6
GARANTIE

30

Leitz nietmachine 5523
• Moeiteloos en nauwkeurig nieten
met de gepatenteerde Direct Impact
Technology.
• Gepatenteerde Flat Clinch technologie
vermindert papierstapels tot 30%.
• Voor nietjes 24/6, 24/8 en 26/6.
• Nietcapaciteit: 40 vel.
• Inlegdiepte: 60 mm.
zwart
• 10 jaar garantie bij gebruik van Leitz
blauw
nietjes.

• Voor nietjes 9/8, 9/10, 23/6, 23/8
en 23/10.
• Inlegdiepte: 53 mm.
• Voorlaadsysteem.
• 5 jaar garantie bij gebruik van Rapid
nietjes.
301271
301274

Rapid blokhechter HD 9

•
•
•
•
•

• Metalen nietmachine.
• Voor 140 nietjes 9/8, 9/10, 9/12, 9/14
en 9/17.

zwart/wit
zwart

GARANTIE

110

5
JAAR

9/10

9/8

Nietcapaciteit: 110 vel.
Inlegdiepte: 85 mm.
Achterlaadsysteem.
Instelbare papieraanleg.
5 jaar garantie bij gebruik van Rapid
nietjes.
302400
302411

10
JAAR

Leitz nietmachine 5603
Softpress

301411
301413

• De innovatieve Flat Clinch technologie
vermindert papierstapels tot 40%.
• Te gebruiken met Leitz S1 Softpress
• Nietmachine met gepatenteerde
nietjes.
Softpress-technologie.
• Soepel, moeiteloos nieten waar je ook • Nietcapaciteit tot 30vel (80 g/m²).
• 10 jaar garantie bij gebruik van Leitz
drukt.
• Bespaart u tot 60% van de inspanning nietjes.
303064
in vergelijking met een Leitz standaard blauw
zwart
303065
nietmachine.

GARANTIE

210

5
JAAR

23/12

9/10

9/12

Rapid blokhechter HD 210
• Een zeer krachtige metalen Heavy
Duty blokhechter. Nietcapaciteit: 210
vel.

• Voor nietjes 9/8 t/m 9/24 of nietjes
23/8 t/m 23/24.
• Verstelbare inlegdiepte tot 66 mm.
• Voorlaadmechanisme.
• 5 jaar garantie bij gebruik van Rapid
nietjes.
zilver/oranje

301269

GARANTIE

170

• Handige, geïntegreerde ontnieter.
• Draaiend aambeeld waardoor open en
gesloten nieten mogelijk is, door 180°
30
24/6
opening ook als tacker te gebruiken.
• Niet tot 30 vel papier (80 grams).
• Voor Leitz Power Performance P3
Leitz nietmachine 5604
nietjes, 24/6 en 26/6, inclusief nietjes.
Recycle
• Te gebruiken met Leitz Power
Performance nietjes – altijd scherpe
• Gemaakt van 94% gerecycled post
uiteinden als gevolg van voortdurende
consumer plastic en klimaatneutraal kwaliteitscontroles - voor perfect
100% recyclebaar, het kan met enkel
nieten.
een schroevendraaier volledig worden
• 10 jaar garantie bij gebruik van Leitz
gedemonteerd in de verschillende
nietjes en GS-veilig getest. Plasticvrije
materiaalsoorten.
verpakking met 100% gerecyclede
• Moeiteloos, nauwkeurig nieten met
kartonnen doos, volledig recyclebaar.
gepatenteerde Direct Impact Technolo30vel 24/6 zwart
1398123
gie.

514

30

24/6

26/6

Leitz Cosy nietmachine
• De Cosy nietmachine is een stevige
en betrouwbare nietmachine voor 30
vellen (80 grams) met gepatenteerde
• Draaiend aambeeld waardoor nieten
en speldhechten mogelijk is.
• Open nietjes kunnen gemakkelijk
worden verwijderd en zijn ideaal voor
het tijdelijk vastmaken van papieren
documenten.

• Te gebruiken met Leitz Power
Performance P3 (24/6 en 26/6)
nietjes, werkt ook met Leitz witte
nietjes die onzichtbaar zijn wanneer
ze worden gekopieerd.
• Nietjes kunnen eenvoudig aan de
voorkant bijgevuld worden met één
druk op de knop.
• Gebruik voor de beste resultaten de
Leitz Power Performance P3 nietjes
met altijd scherpe uiteinden die bij de
nietmachine worden geleverd.
• 10 jaar garantie bij gebruik van Leitz
nietjes.
30vel 24/6 blauw
30vel 24/6 geel
30vel 24/6 grijs

1397867
1397895
1397901

5
JAAR

Rapid blokhechter Duax

GARANTIE

60

10
JAAR

Leitz blokhechter 5552

• Gebruikt nietjes 25/10.
• Inlegdiepte: 57 mm.
• Een geïntegreerd venstert toont het
aantal nietjes in de cassette.
• Laadcompartiment opent d.m.v. een
simpele druk op de knop.
• 10 jaar garantie bij gebruik van Leitz
nietjes.

• Nietcapaciteit: 60 vel.
• Gepatenteerde Flat Clinch technologie
zilver
vermindert papierstapels tot 30%.

301403

• Heavy duty nietmachine met gepatenteerde DUAX® Technologie.
• Gepatenteerde Flat Clinch technologie
vermindert papierstapels tot 30%.
• De benodigde pootlengte wordt
automatisch door de machine bepaald,
doordat het nietje aan de onderzijde
wordt afgesneden.
• Alleen Duax nietjes.
• Nietcapaciteit: 170 vel.
• Inlegdiepte: 60 mm.
• 5 jaar garantie bij gebruik van Rapid
Duax nietjes.
zilver/oranje

302421

Product niet gevonden? Bel ons voor informatie!

515

Nietmachines en toebehoren

Nietmachines en toebehoren

> LANGARM NIETMACHINES

>

ELEKTRISCHE NIETMACHINES

GARANTIE

5
JAAR

20

GARANTIE

24/6

26/6
GARANTIE

10

Rapid langarm nietmachine
E15

JAAR

20
40

26/6

26/8

3
JAAR

24/8

Leitz nietmachine NeXXt E2

• Metalen langarm nietmachine met een
ABS-kunststof bovenkant maakt het
mogelijk om bijvoorbeeld boekjes en
brochures in de rug te nieten.
• Voor 155 nietjes 24/6 of 210 nietjes
26/6.
• Nietcapaciteit: 20 vel.
• Inlegdiepte: 320 mm.
• 5 jaar garantie bij gebruik van Rapid
zwart
nietjes.

Leitz langarm nietmachine
5560

302101

> NIETPISTOLEN

• Metalen langarm nietmachine maakt
het mogelijk om bijvoorbeeld boekjes
en brochures in de rug te nieten.
• Moeiteloos en nauwkeurig nieten
met de gepatenteerde Direct Impact
Technology.
• Voor 150 nietjes 24/6 of 24/8 en 210
nietjes 26/6 en 26/8.

• Bovenlaadsysteem.
• Nietcapaciteit: 40 vel.
• Eenvoudig verstelbare aanleg voor
formaten A6 tot A2, US en Folio.
• Inlegdiepte: 300 mm.
• 10 jaar garantie bij gebruik van Leitz
nietjes.
zwart

301401

•
•
•
•

Elektrische nietmachine.
Nietcapaciteit: 20vel (80 g/m²).
Eenvoudig met één hand te bedienen.
Betrouwbare prestatie door gebruik
van adapter.
• Gebruik E2 nietjes om storingen te
voorkomen.
• 3 jaar garantie en veiligheid getest
volgens GS bij gebruik van Leitz
nietjes.

zwart
blauw
wit

303029
303033
303028

blauw
zwart

303027
303026

> SCHIETPISTOLEN

GARANTIE

10

3
JAAR

Leitz nietmachine NeXXt E1
13/8

13/6

•
•
•
•

Rapid nietpistool 23E
• Krachtige tacker voor ﬁjndraads
nieten.
• Geschikt om dunne materialen te
bevestigen zoals stoﬀen, papier en
etiketten.
• Lichtgewicht nietpistool zonder
terugslag door uniek veersysteem.

516

• Voor 150 nietjes 13/6 of 13/8.
• Eenvoudig te laden, geen losse
onderdelen.
• Geschikt voor het bevestigen van
dunne materialen.
chroom

304700

Sigel schietpistool
• Inschietpistool voor het bevestigen
van labels met nylon schietdraad.
• Met naald Ø2,0mm.
• Hoogwaardig kunststof mechaniek
zonder veer-terugslag.

inschietpistool ZB600
schietdraad 25mm
transparant
doos à 2000 stuks
schietdraad 45mm
transparant
doos à 2000 stuks

811516
811513
811514

Elektrische nietmachine.
Nietcapaciteit: 10vel (80 g/m²).
Eenvoudig met één hand te bedienen.
Betrouwbare prestatie door gebruik
van adapter.
• Gebruik E1 nietjes om storingen te
voorkomen.
• 3 jaar garantie en veiligheid getest
volgens GS bij gebruik van Leitz
nietjes.

Product niet gevonden? Bel ons voor informatie!
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> NIETTANGEN

30

24/6

24/8
GARANTIE

5

Quantore niettang
• Capaciteit: 30 vel.
• Achterlaadsysteem.
• Geschikt voor nietjes 24/6 of 24/8.
*Inlegdiepte: 56 mm

25
30

44/7

44/6

Rapid nietmachine 5025E

Rapid nietmachine 90EC
• Elektrische nietmachine.
*Nietcapaciteit: 30 vel.
• Snellaadsysteem voor 150 nietjes 44/6
of 44/7.
• 230V, standaard EU stekker.
• Met geluiddempende antislip mat.
• Instelbare nietkracht.
• Inlegdiepte 60 mm.
• 2 jaar garantie bij gebruik van Rapid
wit
nietjes.

303100

• Compacte, zeer stille elektrische
nietmachine met LED verlichting.
• Dit LED begeleidingssysteem toon
precies aan waar het nietje komt.
• Flat Clinch technologie reduceert de
papierstapel met 30%.
• Nietcapaciteit: 25 vel.
• Inclusief: gepatenteerde nietcassette
à 1500 nieten.
• Elke cassette heeft een nieuw
slagmesje waardoor de nietmachine
technisch veel langer meegaat.

JAAR

zwart/wit

50

24/8

24/6

Rapid niettang Classic K1
chroom

301255

• Gebruikt: 150 nietjes 24/6, 24/8
of 24/8+.
• Inlegdiepte: 56 mm.
• ’s Werelds best verkopende niettang.
• 5 jaar garantie bij gebruik van Rapid
nietjes.

• Nietcapaciteit: 50 vel.
• Achterlaadsysteem.

chroom
platinum

GARANTIE

•
•
•
•
•

304200
304201

303004

GARANTIE

12

5
JAAR

21/4

10
JAAR

Rapid niettang S51
• Metalen niettang.
• Nietcapaciteit: 15 vel.
• Gebruikt 21/4 nietjes.

• Inlegdiepte: 42 mm.
• Achterlaadsysteem.
• 5 jaar garantie bij gebruik van Rapid
nietjes.
zwart

304000

15

nr. 10

Leitz niettang 5545
• Metalen niettang.
• Nietcapaciteit: 15 vel.

Open en gesloten nieten mogelijk.
Gebruikt nr.10 nietjes.
Bovenlaadsysteem.
Inlegdiepte: 43,5 mm.
10 jaar garantie bij gebruik van Leitz
nietjes.

blauw metallic

301712

50

Rapid nietmachine 5050E
50

• Nietcapaciteit: 50 vel.
• Flat Clinch technologie reduceert de
papierstapel met 30%.
• Inlegdiepte: 50 mm.
• Geluidsarm.
• De machine wordt geleverd inclusief
een cassette met 5000 nietjes, als u
de cassette vervangt worden gelijktijdig de slijtagegevoelige onderdelen
vervangen.
• Met speciale nietjescassette.
• Inclusief netstroomadapter.

518

44/6

44/8

Rapid nietmachine 100E
GARANTIE

wit/smoke

301280

• Professionele elektrische nietmachine
met traploze slagkrachtregeling.
• Nietcapaciteit: 50 vel.
• Laadsysteem aan voorkant.
• Instelbare nietkracht.
• 230V, standaard EU stekker.
• Inlegdiepte: 93 mm.
• Geschikt voor intensief gebruik.

25

10
JAAR

26/6

GARANTIE

24/6

40

Leitz niettang 5548
voor 150 nietjes 44/6 of 44/8+ 3 0 3 0 0 0
zwart/wit
voor 210 nietjes 66/6 of 66/8+ 3 0 3 0 0 1
zwart/wit

• Metalen niettang.
• Nietcapaciteit: 30 vel.
• Inlegdiepte: 54 mm.

• Gebruikt P3, 150x 24/6, 200x 26/6.
• Bovenlaadsysteem.
• 10 jaar garantie bij gebruik van Leitz
nietjes.
blauw metallic

301713

10
JAAR

24/6

24/8

Leitz niettang 5549
• Metalen nietmachine.
• Nietcapaciteit: 40 vel.

•
•
•
•
•

Achterlaadsysteem.
Gebruikt 150x 24/6 of 150x 24/8.
Inlegdiepte: 70 mm.
Open en gesloten nieten mogelijk.
10 jaar garantie bij gebruik van
Leitz nietjes.

chroom

Product niet gevonden? Bel ons voor informatie!

301714
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Nietjes

> NIETJES

Artikel nummer

24/6

Quantore nietjes
• Standaard 24/6 nietjes.
• Geschikt voor de meeste nietmachines.
• Let op voordat je nietjes koopt of de
nietjes in jouw nietmachine passen.
• De bekendste afmeting van nietjes is
24/6.
• Hierbij staat het cijfer 24 voor de
Duitse hechtdraadnorm, met andere
woorden de draadsterkte.
• Het cijfer 6 staat voor de lengte van
de pootjes van het nietje, in millimeter.

24/6 verkoperd
doos à 1000 stuks
24/6 verzinkt
5 doos x 1000 stuks

300600
300601

> ONTNIETERS

23/24

Quantore ontnieter

Rapid nietjes 23

• De ideale manier om nietjes te verwijderen.
• Sterke uitvoering.

• Rapid nietjes voor o.a. de Rapid HD110, 23/24 gegalvaniseerd
type strong
Novus en Skrebba blokhechters.
doos à 1000 stuks
• Doos bevat 1.000 nietjes.

zwart

307903

306021

> OOG- OF RINGHECHTERS

KW-Trio ringtang
• Geschikt voor 24 en 26 nietjes.
• Afmetingen : 60 mm x 31 mm x 43
mm.
• Ontnieter gemaakt van ABS kunststof
• 5 jaar garantie.
en metaal.
zwart
307901
• Verchroomde stalen bek.

Rapid ontnieter C1

520

• Verchroomde tang met een ponsgatdiameter van 5 mm.
• Afhankelijk van de hoogte geschikt
voor 10-25vel papier (80gr).
• 3.2mm voor 10vel, 4.2mm voor 15vel

en 5.5mm voor 25vel.
• Hechtringen in doosjes van 250 stuks.
ringtang
hechtringen 3,2mm capaciteit
10vel doos à 250 stuks
hechtringen 4,2mm capaciteit
15vel doos à 250 stuks
hechtringen 5,5mm capaciteit
25vel doos à 250 stuks

305405
314010
314011
314012

Merk

Soort nietjes/gebruik

Inhoud

Nieten Office 24 en 26
306242
Rapid
306241
Rapid
306013
Rapid
306230
Rapid
300601
Quantore
306038
Rapid
306037
Rapid
300600
Quantore
306026
Rapid
306033
Rapid
306416
Leitz
306088
Rapid
306066
Rapid
306068
Rapid
306087
Rapid
306089
Rapid
306229
Rapid
306240
Rapid
306022
Rexel
300604
Leitz
306421
Leitz
306420
Leitz
306032
Rapid
306419
Leitz

Strong 24/6 gegalvaniseerd
Strong 24/6 gegalvaniseerd
Standaard 24/6 gegalvaniseerd
Standaard 24/6 gegalvaniseerd
24/6 gegalvaniseerd
Standaard 24/6 verkoperd
Standaard 24/6 verkoperd
24/6 verkoperd
Redstripe 24/6 verkoperd
Amel 24/6 verkoperd
P3 24/6 wit
Strong 24/8 verkoperd
Strong 24/6 staal
Strong 24/8 staal
Super Strong 24/6 RVS
Supe r Strong 24/8 RVS
Standaard 26/6 gegalvaniseerd
Strong 26/6 gegalvaniseerd
Optima 26/6 nr56 gegalvaniseerd
P3 24/6 verzinkt
S1 Softpress verzinkt
P3 24/6 verzinkt
Rapid Omnipress 60
P4 24/8 verzinkt

Doos 1000 stuks
Doos 5000 stuks
Pak 1000 stuks
Doos 5000 stuks
Doos 1000 stuks
Pak 1000 stuks
Doos 5000 stuks
Doos 1000 stuks
Pak 2000 stuks
Doos 5000 stuks
Pak 1000 stuks
Doos 2000 stuks
Doos 1000 stuks
Doos 2000 stuks
Doos 1000 stuks
Doos 1000 stuks
Doos 1000 stuks
Doos 1000 stuks
Doos 3750 stuks
Doos à 1000 stuks
Doos à 2500 stuks
Doos à 5000 stuks
Doos à 1000 stuks
Doos à 1000 stuks

Nieten office klein
306034
Rapid
306415
Leitz
306035
Rapid
306235
Rapid
306209
Rapid

Standaard nr10 gegalvaniseerd
P2 nr10 verzinkt
Standaard nr10 gegalvaniseerd
Strong 21/4 gegalvaniseerd
Super Strong 21/6 gegalvaniseerd

Doos 1000 stuks
Pak 1000 stuks
Doos 5000 stuks
Doos 5000 stuks
Doos 1000 stuks

Nieten office speciaal
306218
Rapid
306480
Bostitch
306481
Bostitch
306094
Leitz
306093
Leitz
306092
Leitz
306091
Leitz
306482
Bostitch

Super Strong 43/6 textiel
B8 staal STRC2115 6mm
B8 staal SB8 6mm
Cassette K12 26/12 verzinkt
Cassette K10 26/10 verzinkt
Cassette K8 26/8 verzinkt
Cassette K6 26/6 verzinkt
SP1906Z staal 6mm rechte rug

Doos 10.000 stuks
Doos 5000 stuks
Pak 10.500 stuks
Doos à 1050 stuks
Doos à 1050 stuks
Doos à 1050 stuks
Doos à 1050 stuks
Doos à 5000 stuks

Nieten heavy duty
306208
Rapid
306210
Rapid
306212
Rapid
306214
Rapid
306014
Rapid
306015
Rapid
306016
Rapid
306017
Rapid
306018
Rapid
306019
Rapid
306020
Rapid
306021
Rapid
306023
Rexel
306236
Rapid
306237
Rapid
306238
Rapid
306217
Rapid
306090
Leitz
306244
Rapid
306095
Leitz
306005
Rexel

Super Strong 9/8 gegalvaniseerd
Super Strong 9/10 gegalvaniseerd
Super Strong 9/12 gegalvaniseerd
Super Strong 9/14 gegalvaniseerd
Standaard 23/6 gegalvaniseerd
Standaard 23/8 gegalvaniseerd
Standaard 23/10 gegalvaniseerd
Standaard 23/12 gegalvaniseerd
Standaard 23/15 gegalvaniseerd
Strong 23/17 gegalvaniseerd
Strong 23/20 gegalvaniseerd
Strong 23/24 gegalvaniseerd
Optima nr70HD gegalvaniseerd
Super Strong 73/8 gegalvaniseerd
Super Strong 73/10 gegalvaniseerd
Super Strong 73/12 gegalvaniseerd
Duax gegalvaniseerd
P5 25/10 verzinkt
Super strong 24/8+ gegalvaniseerd
P6 23/15 verzinkt
Odyssey verzinkt

Doos 5000 stuks
Doos 5000 stuks
Doos 5000 stuks
Doos 5000 stuks
Doos 1000 stuks
Doos 1000 stuks
Doos 1000 stuks
Doos 1000 stuks
Doos 1000 stuks
Doos 1000 stuks
Doos 1000 stuks
Doos 1000 stuks
Doos 2500 stuks
Doos 5000 stuks
Doos 5000 stuks
Doos 5000 stuks
Doos 1000 stuks
Pak 1000 stuks
Doos à 5000 stuks
Doos à 1000 stuks
Doos à 2500 stuks

Nieten electric
306417
306418
306221
306222
306223
306215
306011
306239
306224
306225
306226

Leitz
Leitz
Rapid
Rapid
Rapid
Rapid
Rapid
Rapid
Rapid
Rapid
Rapid

E1 voor 5530 verzinkt
E2 voor 5533 verzinkt
Strong 44/6 gegalvaniseerd
Strong 44/7 gegalvaniseerd
Super Strong 44/8+ gegalvaniseerd
Strong 65/6 gegalvaniseerd
Strong 66/6 gegalvaniseerd
Super Strong 66/8+ gegalvaniseerd
Cassette voor 5020E
Cassette voor 5050E
Cassette voor 5080E

Pak 2500 stuks
Pak 2500 stuks
Doos 5000 stuks
Doos 5000 stuks
Doos 5000 stuks
Doos 5000 stuks
Doos 5000 stuks
Doos 5000 stuks
Doos 1500 stuks
Doos 5000 stuks
Doos 5000 stuks

Nieten Tacker
306454
306456
306458
306460

Rapid
Rapid
Rapid
Rapid

13/4 gegalvaniseerd
13/6 gegalvaniseerd
13/8 gegalvaniseerd
13/10 gegalvaniseerd

Doos 5000 stuks
Doos 5000 stuks
Doos 5000 stuks
Doos 5000 stuks

Perforators

Perforators

> 2-GAATS PERFORATORS

GARANTIE

10
JAAR

40

2

GARANTIE

65

10
JAAR

Leitz perforator 5138

2

20
20

• Modern design met unieke technologie
voor gemakkelijker perforeren.
• 25 tot 30% minder kracht nodig door
scherpere stansen en extra handgreep.
• Gemakkelijk aﬂeesbare, tweekleurige
aanleglat.
• Met geïntegreerde vergrendeling voor
gemakkelijk opbergen.
• Stanscapaciteit 40vel.
• 10 jaar garantie.

Leitz perforator 5180

zwart
rood
blauw
grijs

310501
310502
310503
310512

• Standaard kantoorperforator.
• Stanscapaciteit 20vel.
• Met papieraanleg.

2-gaats 20vel zwart

310127

•
•
•
•

Luxe kantoorperforator.
Stanscapaciteit 20vel.
Met papieraanleg.
Perforator is gemakkelijk in gebruik.

310800

zwart

303063

• In vergelijking met de basis kantoorperforator is er weinig kracht nodig.
zwart/grijs

GARANTIE

310129

10
JAAR

2
GARANTIE

Leitz perforator 5182
• Zeer krachtige en veilige perforator
voor de zwaarste klussen.
• Door grote hefboom moeiteloos te
bedienen.
• Hefboomarm is uitgerust met een
rem, waardoor deze langzaam naar
beneden zakt.
• Stanscapaciteit tot 250vel.
• Met veiligheidskap over het stansmes.

GARANTIE

JAAR

zilvergrijs

Quantore perforator K220

250

10

• Gebruikersvriendelijke machine voor
het zware werk met grote hefboom
en verstelbare aanleg.
• Met geintegreerde vergrendeling.
• Zeer licht in gebruik.
• De kunststof antikras voet dient
tevens als opvangbak.
• Stanscapaciteit 65vel.
• 10 jaar garantie.

2

Quantore perforator K210

30

2

25

10
JAAR

2

Leitz perforator 5005
• Afmetingen bodemplaat: 51x10,5cm.
• Met metalen aanleg voorzien van
duidelijke schaalverdeling.
• 10 jaar garantie.
zilvergrijs

311000

• Betrouwbare perforator voor
dagelijks kantoorgebruik.
• Gepatenteerde extra handgreep en
scherpere stansen reduceren de
benodigde perforatiekracht.
• Stanscapaciteit 25 vel.

2

Leitz perforator 5008
• Modern design met unieke technologie
voor gemakkelijker perforeren.
• 25 tot 30% minder kracht nodig door
scherpere stansen en extra handgreep.
• Gemakkelijk aﬂeesbare, tweekleurige
aanleglat.
zwart
rood
• Stanscapaciteit 30vel.
blauw
• 10 jaar garantie.

30

2

30

Leitz Cosy perforator
Leitz Recycle perforator
5003

310321
310322
310323

• Duidelijke schaalverdeling en sterke
• Perforeert tot 30 vel papier (80
aanleg zorgen voor perfecte papieruitgrams).
lijning. Gemakkelijk te legen, scharnie• Gemaakt van 45% gerecycled post
rend opvangbakje voor papiersnippers.
consumer plastic en klimaatneutraal.
• 10 jaar garantie en GS-veilig getest.
• 100% recyclebaar.
• Milieuvriendelijke verpakking in 67%
• Gepatenteerde handgreep en extra
gerecyclede kartonnen doos.
scherpe stansen reduceren benodigde
zwart
1398115
kracht bij perforeren.

• Stevig en betrouwbaar voor dagelijks
gebruik.
• Perforeert tot 30 vel (80 grams.)
• Innovatief greepontwerp en ultra
scherpe ponsen.
• Duidelijke formaatmarkeringen en
sterke papieraanleg zorgen voor een
perfecte uitlijning van het papier.
• Geschikt voor papierformaten A4, A5,
A6, folio, US-quart en 4-gaats met de
888-positie op de papieraanleg.

• Gemakkelijk te legen, scharnierend
opvangbakje voor papiersnippers.
• 10 jaar garantie.
• Plasticvrije verpakking.
2-gaats 30vel blauw
2-gaats 30vel grijs
2-gaats 30vel geel

1397887
1397899
1397905

GARANTIE

30

10
JAAR

2

Leitz perforator 5008 WOW

Leitz perforator 5038

• 25 tot 30% minder kracht nodig door
scherpere stansen en extra handgreep.
• Stanscapaciteit 16vel.
• Met verstelbare aanleg.
• 10 jaar garantie.

Leitz perforator 5058

• Modern design met unieke technologie.
• Metalen frame met kunststof kap.

zwart
rood
blauw
grijs

• Modern design met unieke technologie.
• Metalen frame met kunststof kap.

GARANTIE

10
JAAR

522

16

2

310221
310222
310223
310232

GARANTIE

3
JAAR

10

2

• 25 tot 30% minder kracht nodig door
scherpere stansen en extra handgreep.
• Gemakkelijk aﬂeesbare, tweekleurige
aanleglat.
• Capaciteit 10vel.
• 3 jaar garantie.
zwart
rood
blauw

310101
310102
310103

• Leitz WOW metalen perforator 5008.
• Modern design met unieke technologie
voor gemakkelijker perforeren.
• 25 tot 30% minder kracht nodig
door scherpere stansen en extra
handgreep.
• Gemakkelijk aﬂeesbare, tweekleurige
aanleglat.
• Capaciteit 30vel.
• 10 jaar garantie.

roze
blauw
ijsblauw
paars
zwart
wit
oranje
groen

310342
310343
303050
303051
310348
310349
310346
310347

Product niet gevonden? Bel ons voor informatie!
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Perforators

Perforators

> 4-GAATS PERFORATORS

GARANTIE

16

10
JAAR

GARANTIE

4

Leitz perforator 5022
GARANTIE

150

5
JAAR

2

• Perforator voor 4 gaten op 8cm
onderlinge afstand.

10

• Erg sterk dankzij de kap in
gegoten staal.
• Stanscapaciteit 16vel.
• Met verstelbare aanleg.
• 10 jaar garantie.
grijs

JAAR

25

4

Leitz perforator 5012
311632

• Perforator voor 4 gaten op 8cm
onderlinge afstand.

• Erg sterk dankzij de kap in
gegoten staal.
• Stanscapaciteit 25vel.
• Met verstelbare aanleg.
• 10 jaar garantie.
grijs

311612

Rapid perforator HDC150
• Perforator met drukbekrachtiging
en rubberen handel voor extra grip.
Machine voor dikke pakken papier en
met een royaal opvangreservoir.
• De hendel kan geblokkeerd worden.
• Met zelf centrerende papieraanleg
waardoor het papier altijd in het
midden ligt.
• Capaciteit tot 150vel 80gr.
• Stansplaatjes en ponsstiften zijn
eenvoudig verwisselbaar.

4

10

Quantore perforator 4-gaats
• Luxe 4 -gaats perforator.
• Capaciteit 10 vel.
• Inclusief aanleg.
4-gaats zwart

310123

zilver
reserve stansen
blister à 2 stuks

301691
301693

GARANTIE

10
JAAR

30

4

Leitz perforator 5114
• Zware 4-gaats perforator met instelbare stanzen.
• Perforator vraagt weinig kracht door
trapsgewijs stansmechanisme.

• 8 mogelijke schaalindelingen voor
verschillende soorten perforaties.
• Aanleg is voorzien van duidelijke
schaalverdeling.
• Met geïntegreerde vergrendeling.
• Stanscapaciteit 30vel.
• 10 jaar garantie.
zilvergrijs

311901

> 23-GAATS PERFORATORS

GARANTIE

10
JAAR

40

4

Leitz perforator 5132
• Perforator voor 4 gaten op 8cm
onderlinge afstand.

• Erg sterk dankzij de kap in
gegoten staal.
• Met verstelbare aanleg.
• Stanscapaciteit 40vel.
• 10 jaar garantie.
grijs

311712

rol à 500 stuks transparant
pak à 500 stuks

314000

> VERSTERKINGSRINGEN

GARANTIE

30

5
JAAR

4

Rapid perforator SP34
• 4-gaats perforator met de innovatieve
Press Less technologie reduceert de
benodigde kracht tot 50% in vergelijking met traditionele perforators.
• De vormgeving en de stabiele
rubberen voet garanderen een uitstekende perforatie.
• Combineert qua kleur en design met
de SuperFlatClinch nietmachines.
zwart
• Capaciteit 30vel.

524

GARANTIE

5
JAAR

GARANTIE

150

10

4

Rapid perforator HDC150/4

310761

• Krachtige 4-gaats perforator voor
2 tot 150vel.
• Weinig kracht nodig in gebruik.
• Met een royaal opvangreservoir.

zilver
reserve stansen
blister à 2 stuks

311642
301693

23

• Met geïntegreerde vergrendeling voor
ruimtebesparende opberging.
• Robuuste stalen uitvoering met zware
Leitz 23-gaats perforator
metalen onderdelen.
• Voorzien van een krasvrije antislipmat.
• Krachtige metalen 23-gaats perforator
• Capaciteit 15vel.
in een modern design.
• Met 10 jaar garantie.
• De aanleg is voorzien van een
zilvergrijs
311902
duidelijke schaalverdeling.
JAAR

15

Leitz versterkingsringen
• Transparant en zelfklevend.
• Sluiten ieder risico tot doorscheuren
van de perforatiegaatjes uit, voor
veel gebruikte documenten.

Product niet gevonden? Bel ons voor informatie!
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Paperclips en papierklemmen

Paperclips en papierklemmen

> PAPERCLIPS EN SPLITPENNEN

>

PAPERCLIPHOUDERS

MAUL papercliphouder Pro
• Ronde, tweedelige kunststof houder.
• Door centrale magneet altijd paperclips binnen bereik.
• Ø73mm, 60mm hoog.
• Deze papercliphouder wordt geleverd
exclusief paperclips.

wit
zwart
blauw
rood

315020
315021
105991
105990

> PAPIERKLEMMEN

Quantore paperclips assorti
Quantore paperclips
• Twee zijden rond.
• Vernikkeld 1.35mm staaldraad.

R2/33mm lang
doos à 100 stuks
R50/55mm lang
doos à 100 stuks

315606
315607

• Handige blisterverpakking met
100 stuks.
• Twee zijden rond.
• Assortieverpakking met wit, zwart en
donkergrijze paperclips.

28mm assorti
10 blisters à 100 stuks

315611

GARANTIE

• Van stevig RVS, met extreem
krachtige roestvrijstalen veer.
• Voor het ophangen van informatie
die vaak moet worden verwijderd
of verwisseld.
MAUL papierklem Classic
• Zeer grote hechtkracht, grote
RVS
klemwijdte.
• Vastgeschroefd is de klem beveiligd
• RVS-klem te monteren op hout, metaal
tegen diefstal.
of kunststof.
• Levering zonder montagemateriaal.
• Mooi design: in retrodesign met
RVS 147mm
316673
geborsteld oppervlak.

LPC paperclips gekleurd
• Gekleurde paperclips.
• Met vinyl coating.

526

28mm wit blister à 100 stuks 3 1 5 1 5 0
28mm zwart
315151
blister à 100 stuks
28mm rood blister à 100 stuks 3 1 5 1 5 2
28mm blauw
315153
blister à 100 stuks
28mm groen
315154
blister à 100 stuks
28mm assorti
315155
blister à 100 stuks
28mm assorti
315157
pak à 300 stuks
50mm assorti
315158
pak à 80 stuks

MAUL papierklem met
magneet
Quantore splitpennen
• Handige blisterverpakking met
100 stuks.
• Zilver.

19mm zilver

315713

• Papierklem met magneet aan de
onderzijde.
• Ideaal om informatie te bevestigen
aan whiteboarden of metalen kasten,
stellingen en machines.

3
JAAR

MAUL papierklem Pro met
zuignap
• Klem met sterke zuignap aan de
achterzijde.
• Geschikt voor het ophangen van
bijvoorbeeld informatie en aanwijzingsbordjes of decoratie doeleinden.

• Dankzij magneetwerking hoeven geen
gaten geboord te worden.
• Klem en veer van metaal.
• Hechtkracht van 3,5kg.
30mm capaciteit 10mm
blister à 2 stuks
40mm capaciteit 15mm
blister à 2 stuks
50mm capaciteit 20mm
blister à 2 stuks

316649
316650
316651

MAUL papierklem met
magneet vierkant
• Papierklem met magneet aan de
onderzijde.

• Klem van stevig staal met extreem
krachtige dubbele stalen veer.
• Bevestigen aan de wand met behulp
van onderdruk.
• Hechtkracht: ca. 1kg. zowel verticaal
als horizontaal.
• Zuignap Ø 4cm.
• 3 jaar garantie .
75mm met zuignap capaciteit 3 1 6 6 5 8
20mm
95mm met zuignap capaciteit 3 1 6 6 5 9
25mm

• Ideaal om informatie te bevestigen
aan whiteboarden of metalen kasten,
stellingen en machines.
• Dankzij magneetwerking hoeven geen
gaten geboord te worden.
40x50mm capaciteit 25mm
pak à 12 stuks

Product niet gevonden? Bel ons voor informatie!

316612
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Paperclips en papierklemmen

Plakband
> ONZICHTBAAR PLAKBAND

Quantore papierklem
•
•
•
•

Papierklem van hoogwaardig staal.
Met krachtige spiraalveer.
Grote klemwijdte.
Overal te gebruiken: voor opslag,
onthouden, binden, persen en lijmen.
• Ook op te hangen.

> PLAKBAND

Quantore papierklem bulldog
assorti

100mm
120mm
75mm

doos a 10 stuks
doos a 10 stuks
doos a 10 stuks

106602
106603
106601

• Handige blisterverpakking met 12
stuks.
• Assortiverpakking met wit, zwart en
zilvere bulldog clips.

20mm assorti

316603

Quantore plakband

Quantore onzichtbaar
plakband

MAUL papierklem Foldback
213
• Compacte papierklem, maar met een
grote capaciteit.
• Voor het bij elkaar houden van losse
documenten, het markeren en
archiveren van complete dossiers
of om documenten op te hangen.
• De beugels kunnen omgeklapt of
verwijderd worden.

• Onzichtbaar, permanent klevend
plakband.
• Beschrijfbaar.

13mm capaciteit 4mm
316621
doos à 12 stuks
16mm capaciteit 5mm
316622
doos à 12 stuks
19mm capaciteit 7mm
316623
doos à 12 stuks
25mm capaciteit 9mm
316624
doos à 12 stuks
32mm capaciteit 13mm
316625
doos à 12 stuks
41mm capaciteit 19mm
316626
doos à 12 stuks
51mm capaciteit 20mm
316627
doos à 12 stuks
19mm capaciteit 7mm assorti 1400899
32mm capaciteit 13mm assorti1400905

19mmx33m

800250

• Transparant tape voor vele
doeleinden.
• Verouderingsbestendig.
• Polypropyleen uitvoering met
oplosmiddelvrije lijmlaag.

12mmx10m
19mmx25m
15mmx10m
19mmx10m
12mmx33m
15mmx33m
19mmx33m
12mmx66m
15mmx66m
19mmx66m
25mmx66m

pak à 12 stuks
krimp à 2 rol
pak à 10 stuks
pak à 8 stuks
pak à 12 stuks
pak à 10 stuks
pak à 8 stuks
pak à 12 stuks
pak à 10 stuks
pak à 8 stuks
pak à 6 stuks

800265
725143
800268
800271
800266
800269
800272
800267
800270
800273
800275

> PAPIERKNIJPERS

MAUL papierklem Foldback
215

Quantore miniknijpers
• Handige blisterverpakking met
15 stuks.
• Assortiverpakking met wit, zwart en
donker grijze knijpertjes.

528

34mm assorti

315613

• Voor het vasthouden van papier of
ophangen aan het prikbord.
• Documenten kunnen snel gerangschikt en makkelijk weer worden
gescheiden.
• Houdt een dikke stapel papier stevig
vast, per mm klemwijdte 10vel (80 g).
• Klemdeel van sterke stalen veer.
• De beugels kunnen omgeklapt of
verwijderd worden.

13mm capaciteit 4mm
blister à 12 stuks
16mm capaciteit 5mm
blister à 12 stuks
19mm capaciteit 7mm
blister à 12 stuks
25mm capaciteit 9mm
blister à 12 stuks
32mm capaciteit 13mm
blister à 12 stuks
41mm capaciteit 19mm
blister à 6 stuks
51mm capaciteit 25mm
blister à 6 stuks
7mm + 9mm assorti
19mm capaciteit 7mm assorti
19mm capaciteit 7mm zilver

105981
105982
105996
105975
105997
105998
105999
1400902
1400910
1400911

Scotch onzichtbaar plakband
810
• Het meest gebruikte plakband.
• Onzichtbaar bij het kopiëren.
• Scotch Magic plakband vergeelt
niet, is beschrijfbaar en met de hand
scheurbaar. That’s Magic!
• Onzichtbaar op papier.
• Beschrijfbaar.
• Ideaal voor reparatie van papier en
het dichtplakken van enveloppen.

• Gemaakt van natuurlijke grondstoﬀen
en lijm op waterbasis.
12mmx10m met handafroller
12mmx33m
19mmx7,5m met handafroller
19mmx33m pak
pak à 4 rol
19mmx33m
19mmx66m
12mmx66m doos à 2 rol
25mmx66m
19mmx15m met handafroller
19mmx25m onzichtbaar
19mmx15m onzichtbaar

801120
801415
801140
801348
801340
801440
801420
801450
801155
1388451
1388849

Scotch onzichtbaar plakband
810 Value Pack
• Het meest gebruikte plakband.
• Onzichtbaar bij het kopiëren.
• Scotch Magic plakband vergeelt
niet, is beschrijfbaar en met de hand
scheurbaar. That’s Magic!
• Onzichtbaar op papier.
• Beschrijfbaar.
• Ideaal voor reparatie van papier en het
dichtplakken van enveloppen.
• Gemaakt van natuurlijke grondstoﬀen
en lijm op waterbasis.

19mmx33m 7+1 gratis pak à 8 0 1 3 5 0
8 rol
19mmx33m 12+2 gratis doos à 8 0 1 3 4 3
14 rol
19mmx33m 20+4 gratis doos à 8 0 1 3 5 1
24 rol

Product niet gevonden? Bel ons voor informatie!
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Plakband

Plakband

Scotch onzichtbaar plakband
811
• Onzichtbaar na het aanbrengen.
• Beschrijfbaar met potlood, balpen
en inkt.
• Ook geschikt voor het repareren
van tekeningen.
• Gemakkelijk te verwijderen zonder
het papier te beschadigen.

19mmx33m
19mmx66m

801341
801344

Tesa plakband Transparant

Tesa plakband Standaard
• Dit standaard zelfklevende
transparante plakband is zeer
geschikt voor algemeen gebruik.
• Bevat uitstekende kleefeigenschappen.
• Per rol afzonderlijk verpakt of in voordelige “tower” verpakking leverbaar.

Scotch onzichtbaar plakband
green 900
• Het meest gebruikte plakband.
• Onzichtbaar bij het kopiëren.
• Scotch Magic plakband vergeelt
niet, is beschrijfbaar en met de hand
scheurbaar. That’s Magic!
• Onzichtbaar op papier.
• Beschrijfbaar.
• Ideaal voor reparatie van papier en
het dichtplakken van enveloppen.
• Gemaakt van meer dan 60%
plantaardige grondstoﬀen.
• Zowel de verpakking als de kern
van de rol is gemaakt van 100%
gerecycled materiaal.
• PEFC gecertiﬁceerd.

19mmx33m pak à 9 rol
19mmx30m pak à 12 stuks

15mmx10m
15mmx33m
15mmx66m
19mmx33m
19mmx66m
15mmx66m
15mmx10m
15mmx33m

doos à 50 rol
doos à 30 rol
doos à 10 rol
doos à 24 rol
doos à 8 rol
doos à 10 rol
krimp à 10 rol
krimp à 10 rol

800257
800259
800261
800258
800260
800537
800278
800280

• Tesaﬁlm Transparant.
• Deze transparante plakband is zeer
geschikt voor vele uiteenlopende
gebruiksdoeleinden op kantoor en
thuis door haar betrouwbare en sterke
kleefkracht.
• Bevat uitstekende kleefeigenschappen.
• Gemakkelijk afrolbaar en verouderingsbestendig.
• PP folie en oplosmiddelvrij.

12mmx10m
15mmx10m
15mmx33m
15mmx66m
19mmx33m

doos à 12 rol
doos à 10 rol
doos à 10 rol
doos à 10 rol
doos à 8 rol

805731
800235
800335
800535
805737

19mmx33m in hangdoosje

800286

836524
801149

Tesa onzichtbaar plakband
• Tesaﬁlm Invisible voor onopvallend
plakken en herstellen van documenten
en manuscripten.
• Beschrijfbaar met elke soort pen,
zelfs vulpen.
• Onzichtbaar op wit papier, matte
oppervlakken en kopieën.
• Duurzaam.
• Geluidloos afrolbaar.
• Gemakkelijk en snel te verwijderen
van harde oppervlakken.
• Folie van gerecycled materiaal.
19mmx33m

530

800232

Tesa plakband ECO&Clear

Tesa plakband Crystal
• Zeer heldere plakband van top kwaliteit.
• Onzichtbaar op bijna alle ondergronden.
• Geruisloos afrolbaar.
• Bestand tegen veroudering.
• PP folie en oplosmiddelvrij.

19mmx33m doos à 10 rol

800225

• De betrouwbare zelfklevende tape is
nu verkrijgbaar in een gerecyclede
milieuvriendelijke versie.
• 100% kwaliteit + 100% gerecyclede
folie én kern.
• Oplosmiddelvrije lijmlaag.
• Transparante, heldere kwaliteit.
• Bijna onzichtbaar op vele ondergronden.
• Sterke kleefkracht.
• Hoge scheur- en verouderingsbestendigheid.

Product niet gevonden? Bel ons voor informatie!
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Plakband

Plakband
> DUBBELZIJDIG PLAKBAND

Scotch plakband 550
• Extra sterk.
• Voor een duurzame en stevige
bevestiging.
• Ideaal voor het verpakken en afsluiten
van pakjes, dozen en enveloppen.
• Gemaakt van natuurlijke grondstoﬀen
en lijm op waterbasis.

12mmx33m
15mmx33m
19mmx33m
12mmx66m
15mmx66m
19mmx66m
15mmx66m
19mmx33m
19mmx66m

doos à 12 rol
doos à 10 rol
krimp à 8 rol
doos à 12 rol
doos à 10 rol
doos à 8 rol
pak à 10 rol
krimp à 8 rol
krimp à 8 rol

800323
800333
800343
800423
800433
800443
800457
800213
800212

Scotch dubbelzijdig plakband
montage

Scotch dubbelzijdig plakband
665
Scotch plakband 600 Crystal
Clear
•
•
•
•

Vergeelt niet.
Ultra sterk.
Cristal helder.
Geschikt voor inpakken van geschenken, beschermen van labels, versterken van perforaties.

19mmx10m doos à 24 rol
19mmx15m met handafroller
doos à 12 rol
19mmx25m
19mmx33m doos à 24 rol
19mmx66m doos à 12 rol
19mmx33m 7+1 gratis
pak à 7 rol
12+2 19mmx33m

802031
802032

19mmx1,5m standaard
19mmx1,5m extreme
19mmx1,5m strong
19mmx1,5m transparant

802060
802062
802041
802043

800249
800342
800442
801151
801119

• De tape heeft een sterk kleefvermogen en kleeft snel, permanent
en goed zonder enige oppervlaktedruk.
• U bereikt het beste resultaat met
droge, schone oppervlakken.
• Multifunctionele, dubbelzijdige zelfkle• Gemakkelijk afscheurbaar met de
vende tape.
hand.
• Bijzonder veelzijdig en geschikt om
• De coating bevat geen solventen, wat
tapijt of vloerbekleding vast te maken.
het product milieuvriendelijk maakt.
• Voor handwerk of om decoratieve
802044
elementen permanent vast te maken. 50mmx7m

Scotch dubbelzijdig plakband
universeel

• Scotch Super Hold Tape is eenheldere
cristaltape met een 50%sterkere
kleefkracht dan conventionele
cristaltape.

532

12mmx6,3m
12mmx22,8m

• Permanente dubbelzijde montagetape.
• Voor het vastplakken van harde of
ruwe materialen.
• Kleeft snel zonder enige
oppervlaktedruk.
• Bijzonder duurzaam.

800242
800253

Scotch plakband 700

19mmx25.4m

• Dubbelzijdig plakband.
• Zonder schutlaag dus gemakkelijk en
snel in gebruik.
• Handig voor het ophangen of vastmaken van papier en posters.

801117

Scotch dubbelzijdig
tapijttape
• Dubbelzijdige, zelfklevende tape voor
bevestiging van tapijt.
• De zelfklevende tape is geschikt voor
elk type tapijt en uiteenlopende
oppervlakken.

• De ondergrond moet schoon en droog
zijn voor een optimaal resultaat.
• De tape is gemakkelijk afscheurbaar
met de hand.
• De coating bevat geen solventen.
• Milieuvriendelijk en geurloos.
50mmx7m extra strong

Product niet gevonden? Bel ons voor informatie!

802045
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> MONTAGESTRIPS

Command schilderijhaken

Tesa dubbelzijdig plakband
• Dubbelzijdige extra sterke plakband
voor het plakken van foto’s, papier
en karton.
• Transparant en gemakkelijk
afscheurbaar.
• Verkrijgbaar in een praktische
handdispenser voor het gemakkelijk
12mmx7,5m op blister
afrollen, in een doosje of in een handig 15mmx10m in bewaarblik
19mmx33m
bewaarblikje.

Tesa dubbelzijdig
montagetape

800290
800292
800291

• Sterk hechtende, dubbelzijdige
tesa montagetape.
• Geschikt voor een groot aantal toepassingen.
• Ideaal voor bevestiging van voorwerpen binnen.

smal 9mmx5m set à 2 stuks
ultra 19mmx1.5m
foam 19mmx1,5m

800283
836248
800294

• Voor het ophangen van schilderij, lijst
of wandbord met ophangbeugel of
draadbevestiging.
• Geschikt op geschilderde ondergronden, gevernist hout, glas, tegels,
pleister, metaal en gips.
• Command producten kunnen niet
gebruikt worden op behangpapier of
decoratiepleister (zoals bijvoorbeeld
granol).
• Ophangen zonder boren.
• Sterke kleefkracht, houdt gewicht tot
2,3kg (kunststof) of 3,6kg (metaal).
• De haak is, met een nieuwe strip,
steeds opnieuw te gebruiken.
• Inclusief bevestigingsstrips.

Command kabelgeleiders
transparant

kunststof haak wit met
zaagtand 2.2kg 1 stuk
metalen haak met zaagtand
2.2kg 1 stuk
schilderijhaak 3.6kg

836335

klikstrip wit 1,8kg
klikstrip smal wit 5,4kg
klikstrip wit 5,4kg
klikstrip zwart 5,4kg
klikstrip wit 7,2kg
klikstrip zwart 7,2kg

836343
836346
836342
836341
836345
836344

836337
836338

• Werk die kabels en snoeren weg
met de transparante kabelclips van
Command.
• Geschikt op geschilderde ondergronden, gevernist hout, glas,
tegels, pleister, metaal en gips.
• Ophangen zonder boren.
• Sterke skleefkracht.
• Simpel te verwijderen zonder b
eschadigingen.
• De haak is, met een nieuwe strip,
steeds opnieuw te gebruiken.
• Inclusief transparante bevestigingsstrips.

kabelclips rond,
kaart à 4 stuks
deco clips 225gram
kaart à 20 stuks

836333

mini haken 225gram 6 stuks
ovale haken 900gram 2 stuks
metalen haak 1 stuk
kunststof haak 1 stuk
ovale haak 1,8kg 1 stuk
keukenhaak 3 stuks
springclip wit 3 stuks
springclip zwart 3 stuks
bezemhouder 1 stuk
plafondhaak 3 stuks
designhaak 2 stuks
draadhaak 3 stuks

836332
836339
836354
836356
836357
836359
836363
836364
836366
836367
836369
836370

836334

Command vastklikstrips
• Voor het recht ophangen en herpositioneren van schilderijen en lijsten, keer
op keer.
• Geschikt op geschilderde ondergronden, gevernist hout, glas, tegels,
pleister, metaal en gips.
*Draagvermogen tot 7.2kg bij gebruik
van 4 stuks.
• Ophangen en herpositioneren zonder
boren.

Tesa dubbelzijdig knutseltape
• Deze universele, dubbelzijdige tape is
ideaal voor allerlei klussen zoals
permanente bevestigingen en decoratieve toepassingen.
• Ideaal voor ruwe of oneﬀen
38mmx2,75m
opppervlakken.

800241

Command haken en houders

Tesa kneedgum
• Kneedgum voor het eenvoudig en snel
ophangen van tekeningen, kaarten, foto’s of posters, of het vastzetten van
kabels of huishoudelijke voorwerpen.
• Geschikt voor gladde en oneﬀen
opppervlakken.
• Alternatief voor punaises en magneten.
kneedgum
• Herbruikbaar en verplaatsbaar.
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Pritt Poster Buddies
kleefkussentjes

blister à 80 stuks8 3 6 3 2 1

• De kindvriendelijke, witte plakgum voor
onzichtbare bevestiging van posters
en tekeningen.
• Gemakkelijk verwijderbaar.
• Ook voor het vastzetten van vaasjes,
beeldjes en telefoontoestellen.
strip met 95 buddies
• Uitwasbaar.

Command strips

836296

• Gemakkelijk te verwijderen en
verplaatsen, zonder lijmresten en
anderer sporen achter te laten.
• Hecht goed op de meeste oppervlakken, zoals plastic, papier, hout
en metaal.
• Ook een goed alternatief voor
dubbelzijdig tape.

strips waterbestendig
16 stuks
strips 16 stuks

836358
836340

• Speciaal voor decoratieve toepassingen in huis zijn er de transparante
haken van Command.
• Geschikt op geschilderde ondergronden, gevernist hout, glas, tegels,
pleister, metaal en gips.
• Command producten kunnen niet
gebruikt worden op behangpapier of
decoratiepleister (zoals bijvoorbeeld
granol).
• Ophangen zonder boren.
• Sterke kleefkracht, houdt gewicht
varierend van 900 gram tot 3,6 kg.
• Simpel te verwijderen: druk stevig
tegen de muur en trek aan het “lipje”.
• Geen beschadigingen aan de ondergrond.
• De haak is, met een nieuwe strip,
steeds opnieuw te gebruiken.
• Inclusief transparante
bevestigingsstrips.

Product niet gevonden? Bel ons voor informatie!
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Tesa Posterstrips
• Voor het snel, gemakkelijk en onzichtbaar ophangen van tekeningen, foto’s,
posters, aﬀiches, kalenders, sheets.
• Muurvast en toch verwijderbaar, op
verschillende ondergronden.
• Laat bij verwijdering geen lijmresten,
beschadigingen of vetvlekken achter. poster

blister à 20 stuks8 0 2 0 4 0

Tesa klevende spijker voor
tegels & metaal

Tesa Powerstrips
• Zelfklevende bevestigingsstrips.
• Het alternatief voor boren en
spijkeren.
• Grote kleefkracht maar zonder
lijmresten verwijderbaar.
• Verkrijgbaar voor verschillende
toepassingen.

large 2kg blister à 10 stuks
mini 1kg
blister à 14 stuks
blister à 6 stuks waterproof
2kg
transparant 0.2kg
blister à 16 stuks
transparant 1kg
blister à 8 stuks
behang en pleisterwerk 0.5kg
blister à 9 stuks
behang en pleisterwerk 1kg
blister à 6 stuks
tegels en metaal 2kg
blister à 9 stuks
tegels en metaal 3kg
blister à 6 stuks

802035
802036
802037

• Klevende spijker om decoraties en
keukentoebehoren te monteren.
• Voor gladde, harde oppervlakken zoals
tegels, metaal en kunststof binnenshuis.
• Verwijderbaar zonder lijmresten achter te laten of schade te veroorzaken.
• Herbruikbaar met een nieuwe powerstrip.
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802054
802055
802056
803481

0.5kg blister à 2 stuks
1kg
blister à 2 stuks
2kg
blister à 2 stuks
1kg verstelbaar
blister à 2 stuks
2kg verstelbaar
blister à 2 stuks
1kg
blister à 2 stuks
2kg
blister à 2 stuks
500gr blister à 2 stuks

802058
802059
802065
802063
802066
803477
803478
803480

802039
802050
802051
802047
802049

Tesa klevende schroef voor
tegels & metaal
0.2kg
blister à 5 stuks
1kg
blister à 2 stuks
500gr
blister à 1 stuk
wit 500gr

2kg blister à 2 stuks
3kg blister à 2 stuks
3kg verstelbaar
blister à 2 stuks
2kg blister à 2 stuks

• Klevende spijker voor montage op
oneﬀen of gevoelige oppervlakken
zoals behang en pleisterwerk.
• Verwijderbaar zonder lijmresten
achter te laten of schade te
veroorzaken.
• Herbruikbaar met een nieuwe
powerstrip.

802038

Tesa klevende haak
• Verwijderbare zelfklevende haken.
• Eenvoudige bevestiging zonder boren
of schroeven.
• Verwijderbaar zonder lijmresten achter
te laten of schade te veroorzaken.
• Herbruikbaar met een nieuwe
powerstrip.
• Onzichtbare bevestiging.

Tesa klevende spijker voor
behang & pleisterwerk

802052
802053
803479
802071

• Verstelbare klevende schroef.
• Ideaal om bijvoorbeeld borden, rekken
of keukengerei op te hangen.

• Voor gladde, harde oppervlakken
zoals tegels, metaal en kunststof
binnenshuis.
• Verwijderbaar zonder lijmresten
achter te laten of schade te
veroorzaken.
• Herbruikbaar met een nieuwe
powerstrip.
3kg verstelbaar
blister à 2 stuks

802057

Tesa klevende schroef voor
behang & pleisterwerk

• Verwijderbaar zonder lijmresten
achter te laten of schade te
veroorzaken.
• Herbruikbaar met een nieuwe p
owerstrip.

• Verstelbare klevende schroef om
decoratieve objecten mooi op één lijn
te monteren.
1kg verstelbaar
• Voor oneﬀen of gevoelige oppervlakken zoals behang en pleisterwerk. blister à 2 stuks

Product niet gevonden? Bel ons voor informatie!

802064
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> SPECIAAL PLAKBAND

Scotch Duct Tape
Pattex Power Tape
• Supersterke tape voor 1001
toepassingen in huis, auto en tuin.
• Hoge kleefkracht.
• 100 procent waterdicht.
• Met de hand afscheurbaar.
• Multifunctioneel toepasbaar zoals
verstevigen, repareren, plakken,
verbinden, afdichten, isoleren en
beschermen.

50mmx10m wit
50mmx10m grijs
50mmx10m transparant
50mmx25m grijs
50mmx25m zwart

836330
836331
836316
836302
836303

• Linnen duct tape voor algemene
toepassingen.
• Flexibel en makkelijk te verwerken, met
de hand afscheurbaar.
• Voor het bundelen en bevestigen van
kabels en snoeren, afplakken, markeren, afdichten van luchtkanalen, lekkende vaten, sluiten van zware dozen,
tijdelijk verstevigen en herstellen van
50mmx50m zilverkleurig
dekzeilen, gescheurde verpakkingen,
50mmx50m zwart
glassplinterbescherming enz.

MAUL magneetband

Tesa afplaktape Professional

803529
803532

• Crêpepapieren maskeringstape met
een natuurrubberen kleefstof.
• Universele afplaktape voor schone
randen op bijna alle ondergronden.

• Voor standaard verfklussen binnenshuis,maskeren, hechten, met tape
sluiten, bevestigen, lichte verpakkingsklussen enz.
50mmx50m

1396973

• Zelfklevend magneetband waarop u
papier of etiketten op kunt plakken.
• Dikte 1mm.
• Leverbaar op rollen van 10 meter
lengte.
• Met dit magneetband in verschillende
breedtes kunt u schappen en kasten
ﬂexibel van naambordjes voorzien.

• Het band kan eenvoudig met een
huishoudschaar in de gewenste lengte
worden geknipt.
10mm breed
15mm breed
25mm breed
35mm breed
45mm breed

920385
920386
920387
920388
920389

• Afplaktape van zeer dun papier
voor extreem platte verfranden.
• Voor gladde ondergronden.
• Verwijderbaar zonder lijmresten
tot 5 maanden na toepassing
binnenshuis.
• Lijmcoating zonder oplosmiddelen.
• Geproduceerd met voornamelijk
hernieuwbare materialen.
• Voor veeleisend schilderwerk dat strak
en precies moet zijn.
38mmx25m
• Geschikt voor alle verftypes.

870044

> TEKEN- EN AFPLAKBAND

Tesa afplaktape
Precision Indoor

Tesa Extra Power Universal
Scotch isolatietape
• Vlambestendige isolatie voor
hoogspanning (5000 V).
• Conform de IEC-norm 60454-3-1.
• Het oppervlak moet schoon en
droog zijn.

Scotch maskingtape 202
15mmx10m zwart
doos à 12 stuk
15mmx10m wit
doos à 12 stuk

870021
870022

• Crêpetape voor het afplakken
en beschermen.
• Laat geen sporen achter.
• Crèmekleurig.

Tesa afplaktape Basic

Scotch afplaktape Classic
• Scotch Basic afplaktape is een beige
afplaktape voor onkwetsbare
ondergronden.
• Zonder lijmresten verwijderbaar tot
3 dagen na het aanbrengen.
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36mmx50m
24mmx50m
24mmx50m 3 rollen
48mmx50m

1386794
1386796
1386797
1386798

• tesa® Afplakband Standard is een
standaard afplakband dat iedere doehet-zelver in huis zou moeten hebben
voor het schilderen van muren of
klussen in huis.
• Gebruik dit multifunctionele papieren
afplakband voor eﬀectief afplakken in
vrijwel iedere situatie.
• Het is verkrijgbaar in drie breedtes
en voorzien van een oplosmiddelvrije
lijmlaag.

19mmx50m
25mmx50m

725140
725150

• Deze schilderstape hecht goed op
de meeste oppervlakken en kan
eenvoudig worden verwijderd zonder
zichtbare sporen achter te laten.
• Als je het tape binnen twee dagen
verwijderd, blijven er geen lijmresten
achter.
basic 19mmx25m
basic 30mmx25m
basic 50mmx25m
basic 30mmx50m 2+1
basic 2x19mm + 2x30mmx50m
basic 50mmx50m 3rollen
basic 30mmx50m 5rollen

1396943
1396983
1396997
1396954
1396961
1396982
1397036

• Voor klussen, herstellen, bevestigen,
bundelen, versterken, markeren en
zoveel meer.
• Bruikbaar op diverse ondergronden,
ook op ruwe ondergronden.
• Weerbestendig voor toepassingen
binnen en buiten.
• Handinscheurbaar.

50mmx10m zilverkleurig
50mmx25m zilverkleurig
50mmx10m zwart
50mmx25m zwart
50mmx10m transparant
50mmx25m wit
50mmx50m extra Power
zwart
50mmx50m extra Power grijs

800295
800282
800302
800281
800304
800262
1388437
1388439

Tesa afplaktape
Precision Outdoor

Tesa afplaktape
Precision Sensitive

• Papiergebaseerde afplaktape voor
licht oneﬀen ondergronden.
• Verwijderbaar zonder lijmresten tot
8 weken na toepassing buitenshuis.
• UV- en weerbestendig.
• Oplosmiddelvrij.
• Geproduceerd met voornamelijk
hernieuwbare materialen.
• Voor veeleisend schilderwerk dat
strak en precies moet zijn.
• Geschikt voor alle verftypes.

• Afplaktape van zeer dun papier.
• Kan veilig worden verwijderd van
kwetsbare oppervlakken zoals behang.
• Verwijderbaar zonder lijmresten tot
7 dagen na toepassing binnenshuis.
• Oplosmiddelvrij.
• Geproduceerd met voornamelijk
hernieuwbare materialen.
• Voor veeleisend schilderwerk dat
strak en precies moet zijn.
38mmx25m
• Geschikt voor alle verftypes.

38mmx25m

870046

Product niet gevonden? Bel ons voor informatie!
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> PLAKBANDHOUDERS

Tesa Powerbond
• Dubbelzijdig
• Een permanente, sterke grip verzekert
dat, onder optimale omstandigheden,
een enkele strook van 10cm tape tot
1kg kan dragen.
• Voor gebruik buitenshuis.
• UV-, water- en temperatuurbestendig.
• Voor bevestiging op tegels, (bak)steen,
metaal en de meeste kunststoﬀen.

Tesa Extra Power Perfect
• Tesa textielplakband.
• Voor permanente, hoog belastbare en
langdurige resultaten.
• Handinscheurbaar en trekbestendig.
• Weersbestendig voor zowel binnenals buiten toepassingen.
• Zeer hoge kleefkracht.
• Rollengte 2,75meter.

19mm blauw
19mm geel
19mm groen
19mm rood
19mm wit
19mm zwart
38mm blauw
38mm geel
38mm groen
38mm rood
38mm wit
38mm zwart

805423
805424
803513
805422
805421
805420
805428
805429
803512
805427
805425
805426

Tesa Reparatietape

voor spiegels 19mmx1,5m
1397008
voor spiegels 19mmx5m
1397007
voor spiegels 38mmx5m
1397037
montagetape indoor 19mmx5m 1397024
montagetape indoor
1397003
38mmx5m
montagetape transp
1397020
19mmx1,5m
montagetape transp
1396972
19mmx5m
montagetape outdoor
1397016
19mmx1,5m

montagetape outdoor
19mmx5m
montagetape ultra 2x6cm
9 stuks
montagetape ultra 19mmx5m
montagetape baksteen
19mmx1,5m

1396959

57891 80x100mm bruin
57891 80x100mm wit
57892 18mm rond bruin
57892 18mm rond wit
57893 22mm rond bruin
57893 22mm rond wit
57894 26mm rond bruin
57894 26mm rond wit

1397005
1397022
1397001
1397034
1396969
1397028
1396970
1397013

Quantore plakbandhouder

25mmx5m ﬂuorescent
25mmx5m transparant
25mmx5m zwart
50mmx5m zwart
15mmx50m zwart
15mmx50m zwart/geel

1396995
1397038
1397042
1397012
1397043
1396965

Durable plakbandhouder
Vegas

1396951
1397026
1397011

KW-Trio plakbandhouder 33m
• Tafelmodel.
• Kunststof antislip.
• Geschikt voor tapes tot 19mm breed
en tot 33m lang.

KW-Trio plakbandhouder 66m
zwart
kern voor KW-Trio 33m
en 66m zwart

807011
807027

• Tafelmodel.
• Kunststof antislip.
• Geschikt voor tapes tot 25mm breed
en tot 66m lang.

zwart
kern voor KW-Trio 33m
en 66m zwart

807021
807027

GARANTIE

1
• Geschikt voor vele toepassingen.
• De tape is ﬂexibel en past zich aan
het oppervlak aan voor directe hermetische afsluiting.
• Je kunt de tape ook gebruiken voor
toepassingen buitenshuis, zelfs op
vette en vuile ondergrond of bij zeer
koude of warme temperaturen.
• DeTesaExtreme Repair kan daarnaast
gebruikt worden voor toepassingen
onder water.
• Drukbestendig tot 12Bar.
• Sluit hermetisch af.
• Bestand tegen temperaturen van
-60°C tot +260°C.
• Veilige bescherming tot 8000Volt.
• Bestand tegen UV straling.

JAAR

Tesa antikrasviltjes

stopwater 12mmx12m wit
perfect 19mmx2,75m wit
perfect 19mmx2,75m zwart
perfect 38mmx2,75m wit
perfect 38mmx2,75m zwart
universeel 50mmx50m wit
eco 38mmx10m zwart

1396949
1397015
1396999
1396947
1396986
1397040
1397035

• TesaProtect Beschermvilt is een
functioneel middel tegen krassen en
voor geluiddemping.
• Gebruik ze onder vazen, decoratieve
voorwerpen en alles wat je op een
kast wilt plaatsen zonder het risico
op krassen op het dure oppervlak.
• Bevestig ze onder je speakers en
verbeter de geluidskwaliteit en voorkom geluidoverdracht via de vloer.
• Beschermt hout, glas, parket, laminaat
en tegels.
• Verkrijgbaar in wit en bruin.

• Plakbandhouder geschikt voor
tapes tot 33m lang.
• Zwart.
zwart

725141

GARANTIE

1
JAAR

Tesa antisliptape

GARANTIE

1
JAAR

Tesa vloermarkeringstape
• Een in het oog springendeSocial
Distancing tape met rode en witte
strepen
*De belettering herinnert mensen eraan
om een afstand van 1,5 meter aan te
houden.
• De tape is gemaakt van zelfklevend,
oplosmiddelvrij materiaal, waardoor
het markeren van de vloer snel en
eenvoudig is.
• De tape is UV-bestendig en is door
polypropyleen bijzonder duurzaam.
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50mmx30m blauw
50mmx30m geel
50mmx30m rood
50mmx30m wit
50mmx30m zwart
50mmx50m houd afstand

1396981
1397019
1396944
1396948
1396957
1396994

• Geschikt voor vele toepassingen.
• De anti-slip tape bestaat uit een
PVC-substraat met aluminiumoxide
coating.
• Een sterke kleeﬂaag van acrylaat
verzekert een goede houvast op
de ondergrond.
• Het anti-slipeﬀect blijft eﬀectief tot
maximaal 2 jaar in zones met normaal
gebruik.
• De bijzonder slijtagebestendige,
sterke tape is bestand tegen reinigingsmiddelen, zout water en kan
zonder probleem met de hand worden
afgescheurd.
• Gecertiﬁceerd volgens DIN 51130.

• Stabiele plakbandhouder voor plakbandrollen tot een lengte van 33m

Scotch plakbandhouder C10

en een breedte van 19mm.
• Inclusief 1 rol plakband.
• Afmetingen 155x75x85mm.
plakbandhouder zwart/grijs

506266

• Plakbanddispenser voor hetzware
werk.
• Met één hand te gebruiken.

• Geschikt voor tape met een asgat van
25 of 75mm.
• Voor tapes tot 25mm breed en 66m
lang.
zwart

Product niet gevonden? Bel ons voor informatie!
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Duurzaamheid op kantoor

Groen, groener,
groenst!
Leitz Cosy plakbandhouder

Leitz plakbandhouder WOW
• Mooie plakbandhouder voor gebruik
met slechts één hand.
• Geschikt voor plakband tot
19mmx33m.
• Inclusief een rol beschrijfbaar,
ondoorzichtig plakband.

plakbandhouder wit/grijs
plakbandhouder wit/roze
plakbandhouder wit/blauw
plakbandhouder wit/geel
plakbandhouder wit/groen
plakbandhouder wit/zwart

807013
807014
807015
807023
807024
807025

836536
836535
836537

Scotch plakbandhouder C18

mint + 4 rol 19mmx33m
lavendel + 6 rol 19mmx33m
mint + 1 rol magic tape
19mmx33m
lavendel + 1 rol magic tape
19mmx33m
zwart + 1 rol magic tape
19mmx33m

• Handig te gebruiken met één hand en
je hoeft niet meer te zoeken naar het
begin van de rol.
• Met superscherpe mesjes zodat het
plakband probleemloos en recht wordt
afgesneden.
• Voor formaat plakband tot

19 mm x 33 m.
• Wisselen van plakbandrol is snel en
eenvoudig.
• Inclusief een rol plakband.
• Plasticvrije verpakking.
geel
blauw
grijs

1397881
1397886
1397900

zwart
zwart/zilver

807245
807246

Scotch plakbandhouder C60

• Dispenser geschikt voor tapes tot
19mm breed en tot 33m lang.

Scotch plakbandhouder C38
• Dispenser geschikt voor tapes tot
19mm breed en tot 33m lang.
zwart
zwart + 4 rollen tape
19mmx33m
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836508
801345

836539
836538

• Origineel vormgegeven bureaudispenser.
• Wordt geleverd inclusief één rol
Scotch Magic tape.
• Dispenser geschikt voor tapes tot
19mm breed en tot 33m lang.

Scotch plakbandhouder C38
Recycled
• Ecologische plakband bureaudispenser.
• Dispenser gemaakt van 100%
gerecycled plastic.

• Gemakkelijk met één hand te
edienen.
• Dispenser geschikt voor tapes tot
19mm breed en tot 33m lang.
zwart met 3 rollen tape

801150

Wij dragen graag ons steentje bij aan een betere wereld. Daarom beschikken
we over een uitgebreid assortiment duurzame en groene kantoorartikelen, dat
ieder jaar weer groter wordt. De artikelen kun je herkennen aan het logo dat
hiernaast getoond wordt. Maken we samen de wereld een stukje groener?

Lijmrollers
> LIJMROLLERS

Pritt navulbare lijmroller
Pritt Compact lijmroller
• Lijmroller voor het schoon en precies
verlijmen van papier, foto’s, kaarten,
synthetisch materiaal, glas en vele
andere materialen.
• De permanente versie is voorzien van
een honingraat tape, dat zorgt voor
een nog betere verlijming.

• Flexibele roller applicator met beschermdop.
• Omhulsel van min. 50% gerecycled
post-consumer plastic, 100%
recyclebaar.
• Bandlengte: 10m.
permanent
non-permanent

836071
836076

11gr
22gr
43gr
43gr blister à 4 stuks + 1
stuk gratis
22g 6 stuks promopack
43gr 2 stuks op blister
2e voor de halve prijs

836011
836013
836015
836014

• Flexibele roller applicator met
beschermdop.
• Navulbare lijmroller voor het schoon
• Omhulsel van min. 50% gerecycled
en precies verlijmen van papier, foto’s,
post-consumer plastic, 100%
kaarten, synthetisch materiaal, glas en recyclebaar.
vele andere materialen.
• Bandlengte: 16m.
• De permanente versie is voorzien van
permanent houder + navulling 8 3 6 0 5 2
een honingraat tape, dat zorgt voor
permanent navulling
836069
een nog betere verlijming.
non-permanent houder +
836064
navulling
• Eenvoudig hervulbaar om verspilling
non-permanent navulling
836066
te voorkomen en geld te besparen.

> LIJMSTIFTEN

Pritt lijmstift
• De kindvriendelijke plakstift voor het
plakken van papier, karton en foto’s.
• Met opdraaibare stift en gekartelde
dop.
• Uitwasbaar.
• Verkrijgbaar in 11, 22 en 43gr.
• De originele Pritt Stick is oplosmiddelenvrij en gemaakt van 97%
natuurlijke grondstoﬀen, waaronder
water.
• Omhulsel is gemaakt van gerecycled
plastic en is 100% recyclebaar.

836019
836104

Scotch lijmstift
• De klassieke lijmstift.
• Smeert gelijkmatig uit.
• Zonder gevaarlijke stoﬀen en
reukloos.

8gr
21gr
40gr

doos à 30 stuks
doos à 20 stuks
VE:12

836000
836001
836003

Tesa ECO lijmroller
• Lijmroller voor permanente of
non-permanente verlijming.
• Betrouwbare hechting en precieze
resultaten.
• Behuizing gemaakt van 100% recycled
plastic.
• Oplosmiddelvrije lijmlaag.
• Geschikt voor zowel links- als
rechtshandigen.
permanent op blister
non-permanent op blister
• Breedte van de tape 8,4mm, lengte
59191
8,5m.

Quantore lijmstift

836085
836088

• Uitwasbare lijm in handige stick.
• Oplosmiddelvrij.
• Voor het plakken van papier, karton
en foto’s.

20gr
2x20gr blister à 3 stuks
20 gram

Product niet gevonden? Bel ons voor informatie!

836110
836109
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Lijmen

Lijmen

> LIJMEN

> SECONDENLIJMEN

> LIJMEN IN SPUITBUS

Tesa hobbylijm

3M lijmspray SprayMount

• Universele hobbylijm van tesa is
geschikt voor bijna alle typen papier,
stof, vilt, kurk, leer en nog veel meer
knutselmaterialen.
• Door de unieke cap ideaal voor
nauwkeurig puntlijmen en schoon
oppervlakten lijmen.
• Weer- en waterbestendig.
• Verouderingsbestendig.
• Luchtdicht afsluitbaar.

• Voor het monteren van ﬁlms en
ontwerpen.
• Kleeft onmiddellijk, maar blijft
verplaatsbaar.
• Wordt niet broos met de tijd.
• Geschikt voor eenzijdige aanbrenging.
• Eenvoudig spuiten en monteren.
• Bevat geen schadelijke drijfgassen.
• Verstelbare spuitnippel zorgt voor
spuitbus 400ml
gelijkmatig spuitpatroon.

Loctite 60 secondelijm

ﬂacon 90gram
ﬂacon 180gram

836270
836271

• Supersterke, veelzijdige alleslijm die
ﬂexibel blijft na uitharding.
• Super snel: hecht alle materialen
binnen 60 seconden.
• Herplaatsbaar en transparant.

tube 20gram

836228

3M lijmspray PhotoMount

836258

• Voor het monteren van foto’s,
illustraties of drukwerk.
• Kan verplaatst worden voor de
deﬁnitieve vasthechting.
• Geschikt voor eenzijdige aanbrenging.
• Eenvoudig spuiten en monteren.
• Bevat geen schadelijke drijfgassen.
• Verstelbare spuitnippel zorgt voor
spuitbus 400ml
gelijkmatig spuitpatroon.

836257

3M lijmspray DisplayMount
Pattex Classic secondelijm
Pattex Contactlijm
transparant

•
•
•
•

Glashelder.
Verkleurt niet.
Vochtbestendig.
Bestand tegen extreme temperaturen
(-15°C tot +70°C).

• Contactlijm voor een supersterke verlijming van o.a. hout, metaal, hard én
zacht PVC, rubber, leer, keramiek, glas,
ABS en plexiglas en deze materialen in tube 50gram transparant op
blister
combinatie met elkaar.

836235

• Supersterk, van de hoogste kwaliteit.
• Voor verlijming van zowel gladde als
poreuze materialen zoals kunststof
(PVC, ABS, Polystyreen), metaal,
porselein, hout, leder, karton en papier.
• Verkrijgbaar in vloeibare vorm, gel
vorm (vullend vermogen) en met kwast
voor een juiste en precieze dosering.

tube 3gram classic op blister 8 3 6 2 3 4
classic 1gram
836230
blister à 3 tubes
tube 3gram super gel
836236
op blister
5gram ﬂacon
836233
met kwast op blister
tube 3gram ultra gel op blister 8 3 6 2 3 2
classic 3gr 2+1 gratis
1000182
super gel 3gr 2+1 gratis
1000183

• Ideaal voor het lijmen van uitstalen displaymateriaal.
• Geschikt voor zowel poreuze als niet
poreuze materialen.
• Lijmt onder andere textiel, dik karton,
hout en schuim.
• Geschikt voor eenzijdige aanbrenging.
• Eenvoudig spuiten en monteren.
• Bevat geen schadelijke drijfgassen.
• Verstelbare spuitnippel zorgt voor
spuitbus 400ml
gelijkmatig spuitpatroon.

836259

Pattex lijmspray Power
Hobby
3M lijmspray ReMount
Pattex Repair Extreme lijm
• Supersterke, veelzijdige lijm die ﬂexibel
blijft na uitharding.
• Herstelt en verbindt talloze materialen,
ook in extreme omstandigheden.
• Biedt weerstand aan trillingen,
spanning, water en extreme
temperaturen (-50°C tot +120°C).
tube 3gram op blister
• 100% transparant.
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Pattex 100% lijm

836239

• Relax! Dit is de oplossing.
• Pattex 100%, sterk onder alle
situaties.
• Sterk, waterbestendig, ﬂexibel, transparant, schokbestendig, temperatuurbestendig en herpositioneerbaar.

ﬂacon 50gram

836298

• Voor het aanbrengen van tijdelijke
verbindingen.
• Na verwijdering geen beschadiging
van originele documenten.
• Houdt licht papier en textiel op
elke gladde ondergrond.
• Geschikt voor eenzijdige aanbrenging.
• Eenvoudig spuiten en monteren.
• Bevat geen schadelijke drijfgassen.
• Verstelbare spuitnippel zorgt voor
spuitbus 400ml
gelijkmatig spuitpatroon.

836260

• Oplosmiddelhoudende spuitlijm voor
lichte materialen.
• Voor papier, karton, fotopapier, posters
en drukwerk.
• Op gladde en vele poreuze ondergronden.
• Verbruik: 100gr per vierkante meter.
• Corrigeerbaar binnen 15 minuten.
• Kleurloos, niet vergelend en vrij van
FCKW en CKW.
• De Pattex Power Spray Corrigeerbaar
corigeerbaar 400ml
voorkomt rimpelen, blaasvorming,
permanent 400ml
vlekvorming of doorbloeding.

Product niet gevonden? Bel ons voor informatie!

836244
836245
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Klemborden en mappen

> KLEMBORDEN

Papierklem klembord LPC

MAUL klembord Basic hout

MAUL klembord Classic hout

• Oppervlakte van het bord is onbehandeld, voor een mooie en natuurlijke
uitstraling, divers en creatief gebruik
van horeca tot industrieel en logistiek.
• Vlakke papierklem met grip.
• Op te hangen met ophangoog.
A4 staand
• Capaciteit ca. 8mm.
A5 staand
• Plaatdikte is 3 mm.

• Stabiele plaat van hardboard.
• Oppervlakte van de plaat is
onbehandeld voor een natuurlijke
uitstraling.
• Ook om op te hangen.
• Beschermende afgeronde hoeken.
• Klemwijdte 0,8cm.
• Plaatdikte 0,3cm.

316080
1400906

28x11.5cm staand
A5 staand
A4 staand
A3 staand
A3 dwars
A4 dwars

316120
316148
316149
316139
316140
1400901

Zilvergrijs A4 staand
Neon roze A4 staand
Neon oranje A4 staand
Neon groen A4 staand
Lichtblauw A4 staand

1396687
1396689
1396690
1396691
1400904

A4 staand, insteektas zwart

1396688

Product niet gevonden? Bel ons voor informatie!
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Quantore klembord

• Harde polystyreen plaat met stevige
klem.
• Met rubber beschermhoekjes voor
extra grip op het papier.
• Met ophangoog.

•
•
•
•

A4 staand
A5 staand
A3 dwars zwart

blauw met 100mm klem
zwart met 100mm klem
rood met 100mm klem

316141
316143
316155

Klemborden met PVC overtrokken folie.
Cadmiumvrij.
Voorzien van penlus.
A4 formaat.
316173
316171
316172

MAUL klembord A4

MAUL klembord transparant
• Robuust: Plaat van onbreekbaar
kunststof.
• Krachtig: vlakke vernikkelde
beugelklem.
• Ook op te hangen.

• Klemwijdte ca. 0,8cm.
• Plaatdikte 0,3cm.
• Afmetingen 31,8x22,6x1,5cm.
A4 staand neon geel
A4 staand neon blauw
A4 staand neon groen
A4 staand neon roze
A4 staand transparant wit

316077
316078
316079
1000303
1000302

• Een klembord met stevig karton dat
overtrokken is met PP folie, voorzien
van een verchroomde papierklem aan
de korte zijde van het bord.
• Met ophangoog.
• Het klembord is perfect om aantekeningen te maken tijdens een vergadering of conferentie, onderweg, op de
werkvloer enz.
• Diverse uitvoeringen.

MAUL klembord Flexx

Esselte klembord
• Onderplaat overtrokken met PP folie,
geplakt en gelast.
• Voorzien van een zilverkleurige klem.
• Capaciteit 15mm.
• Voor A4-documenten.
• Met ophangoog.
• Gemaakt van gerecycled materiaal.
• Afmetingen 349x232mm.
• FSC-gecertiﬁceerd.
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MAUL klembord A4 dwars

A4 rood
A4 blauw
A4 zwart
A4 zwart

316087
316088
316086
316089

• A4 dwars MAUL klembord, kwalitatief
en representatief sterk klembord van
kunststof, niet transparant zwart.
• Dit klembord heeft een verchroomde
klem op de lange zijde.
• Robuust, stabiel en sterk kunststof
klembord, 100% recyclebaar.

• Sterke vlakke klem voorzien van
kunststof beschermende hoekstukken
op de hoeken van de beugel, deze
zorgen ook voor extra grip.
• Praktisch voorzien van een ophangoog, makkelijk op te hangen.
• Capaciteit klem 8 mm, dikte plaat
0,3 cm.
A4 dwars, zwart

1399119

• De schrijfplaat met de lange
levensduur van buigzaam 2-laags
Polypropyleen.
• Kan ingezet worden bij temperaturen
tussen -10°C en +60°C,
• Waterresistent.
• Ideaal voor speciaal gebruik: bakkers,
koelruimte of -wagens.
• Voor onderweg: zeer licht.
• Keuze uit 6 kleuren, achterkant zwart.
• Aangename oppervlakte met
wafelproﬁel.
• Verchroomde beugelklem met grip.
• Kan ook opgehangen worden m.b.v.
ophangoog.
• Klemwijdte ca. 0,8cm.
• Plaatdikte 0,25cm.

MAUL klembord A4 staand
met insteektas

A4 rood
A4 blauw
A4 oranje
A4 lichtgroen
A4 zwart
A5 zwart
A4 staand PP wit

316097
316098
316099
316100
316101
316128
1000306

• Een klembord met stevig karton
dat overtrokken is met PP folie.
• Voorzien van een verchroomde
papierklem van 100mm aan de korte
zijde van het bord.
• Capaciteit 8mm.
• Uitgevoerd met een transparante
tas op achterzijde voor het opbergen
van extra documenten of voor reclameboodschappen voor uw bedrijf of
een event.
• Met een praktisch ophangoog, 2 jaar
garantie.

Klemborden en mappen
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MAUL klembord aluminium
• Klembord van geanodiseerd aluminium
met afgeronde hoeken.
• Vlakke verchroomde papierklem met
grip.
• Op te hangen, d.m.v. ophangoog.
• Capaciteit 8 mm.
• Plaatdikte 0,12 cm.
• Recyclebaar.
• Verkrijgbaar in staand of dwars en
formaten,

A4 staand
A5 staand
A3 staand
A3 dwars

315777
315778
315779
315780

MAUL klembord RVS
• Bijzonder hoogwaardig RVS-klembord
en klem van RVS.
• Compleet RVS, roestvrij, corrossiebestendig.
• Professioneel bord, zeer geschikt
voor zorg- en foodsector en gebruik
buitenshuis.
• Zeer sterk en representatief bord,
eenvoudig te reinigen.
• Grote RVS-klem met aanslag voor het
papier.
• Voorzien van afgeronde randen.
• Voor design-georiënteerde gebruikers:
Coole metallic-look, elegant.
A4 staand, klem en bord, RVS 1000305
• Handig op te hangen.

MAUL klembord Medic
aluminium met RVS klem

• Schrijfplaat van geanodiseerd
aluminium met afgeronde hoeken.
• Zeer stabiel oppervlak, eenvoudig te
• Aluminium A4 klembord met RVS klem, reinigen.
• Vlakke unieke RVS papierklem met grip.
dit maakt het klembord uitermate
geschikt voor de zorg- en foodsector. • Inschuifbaar ophangoog.
• Klemwijdte ca. 0,8 cm.
• De combinatie van een aluminium
• Plaatdikte 0,12 cm.
klembord met een RVS klem zorgt
• Verkrijgbaar in staande of dwarse
ervoor dat er op beide geen corrosie
uitvoering.
kan ontstaan.
• Het Medic A4 klembord is ideaal om op • Recyclebaar.
315775
te hangen aan bijv. ziekenhuisbedden A4 staand
A4 dwars
315776
of scheidingswanden tot ca. 4,5 cm.
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• Door de brede magneetstrook (4 x 17
cm) op de achterzijde is het klembord
te bevestigen op elk metalen ondergrond.
MAUL klembord magnetisch
• Milieuvriendelijk geproduceerd geheel
aluminium
recyclebaar.
• 2 jaar garantie.
• Klembord A4 staand van geanodiseerd
• Te gebruiken voor het plaatsen van
aluminium.
onderhoudsschema’s op machines of
• Voorzien van een verchroomde
opstellingen in een magazijn voor een
papierklem aan de korte zijde van het
gemakkelijke inventarisatie enz..
bord met een capaciteit van 8mm.
• Stevig klembord met afgeronde
• Papierklem is uitgevoerd met rubber
hoeken, kan tegen een stootje en is
beschermhoekjes voor extra grip op
gebruiksvriendelijk.
het papier en voorzien van een prakA4 staand + magneetstrip
315781
tisch ophangoog.

• Door de 2 sterke neodymium magneten op de achterzijde is het klembord
te bevestigen op elke metalen ondergrond.
MAUL klembord A4
• Bijvoorbeeld voor het plaatsen van
magnetisch PP
onderhoudsschema’s op machines of
op magazijnstellingen voor een gemak• A4 klembord, stevig karton overtrokkelijke inventarisatie.
ken met PP folie.
• Het praktische ophangoog biedt u nog
• Formaat A4.
• Staand voorzien van een verchroomde meer bevestigingsmogelijkheden.
papierklem aan de korte zijde van het • 2 jaar garantie.
A4 staand +
1400069
bord.
2 magneten achterzijde
• Capaciteit 8 mm.

> KLEMMAPPEN

Smit klemmap magnetisch
• Het A4 staande of liggend magnetische klembord bestaat uit een zeer
degelijke gekleurde kunststof plaat,
voorzien van een kunststof klemmechaniek.
• Dankzij de sterkte magneetstroken
aan de achterzijde, kan het klembord
op diverse ijzerhoudende/metaalhoudende ondergronden gehangen
worden, waaronder whiteboards.

Quantore klembordmap

A4 liggend
A4 liggend
A4 staand
A4 staand

blauw
zwart
blauw
zwart

920751
920753
920755
920757

• Klembordmappen met PVC overtrokken
folie.
• Cadmiumvrij.
zwart
rood
• Voorzien van penlus.
blauw
• A4 formaat.

Product niet gevonden? Bel ons voor informatie!

316174
316175
316176
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Bantex klembordmap Basics
• Sterke omslag van karton met PVC
omtrokken.
• Brede metalen clip op rechter binnenplaat om schrijfblok onder te klemmen.
• Met een driehoeksinsteektas aan de
linker binnenplaat om beschreven
vellen of losse documenten in op te
kunnen bergen.
A4 rood
• Pennenlus in de rug.
A4 blauw
• Afmetingen: 342x235mm.

MAUL klembordkoffer
aluminium

512992
512993

• Extreem robuuste klembordkoﬀer
van geanodiseerd aluminium met een
praktische opbergruimte.
• Documenten worden in de klemmap
beschermd en kunnen ingeklemd
worden om ermee te werken.
• Voor iedereen die onderweg werkt:
hulpdiensten, op de bouwplaats of
transport.
• Met doordrukbescherming bijvoorbeeld
voor protocol of opdrachten.
• Gesloten constructie.
• Stevig: brede, stabiele klem met
ondersteuning.
• Klemwijdte ca. 0,8 cm.
• Schuifopening ideaal voor A4 formaat,
(maximaal 21,7 x 31,7 x 1,0 cm).
• Houder in het deksel naar binnen
inklapbaar.
A4 topopening
• Verkrijgbaar met een zij- of
A4 zijopening
topopening.

315783
315782

Esselte klembordmap
• Geplakte en gelaste polypropyleen
klemmap met omslag.
• Met zilverkleurige klem aan de
bovenzijde.
• Met insteekvak aan de binnenzijde.
• Geschikt voor A4 documenten.
• Gemaakt van gerecycled materiaal.
• Formaat 349x242mm.
• FSC-gecertiﬁceerd.

A4 rood
A4 blauw

316084
316085

MAUL klembordmap Flexx
• De schrijfmap met de lange levensduur van buigzaam 2-laags Polypropyleen.
• Kan ingezet worden bij temperaturen
tussen -10°C en +60°C, waterresistent.
• Ideaal voor speciaal gebruik: bakkers,
koelruimte of -wagens.
• Voor onderweg: zeer licht.
• Keuze uit 6 kleuren, binnenkant zwart.
• Modern design: aangename opper
vlakte met wafelproﬁel.
• Beschermt de inhoud tegen vuiligheid.
• Verchroomde beugelklem met grip.
• Kan ook opgehangen worden m.b.v.
ophangoog.
• Klemwijdte ca. 8mm.
• Plaatdikte 2mm.
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OIC klembordkoffer Multi
Tasking
A4 rood
A4 blauw
A4 oranje
A4 lichtgroen
A4 zwart
A4 wit

316102
316103
316133
316134
316135
1000307

• Kunststof klembord.
• Met aparte afsluitbare vakken voor
A4-papier en pennen.
• Grote opbergcapaciteit.
• Met ophanghaakje.
• Buitenmaat 368x254x32mm.

antraciet
transparant blauw

316106
316107

Product niet gevonden? Bel ons voor informatie!
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>

Geldverwerking

GELDTELMACHINES
GARANTIE

GARANTIE

3

3

JAAR

JAAR

Safescan munttel- en
sorteermachine 1250

Safescan biljettelmachine
2250

• Euromuntenteller en sorteerder.
• Telt en sorteert 220 munten per
minuut.
• Hopper capaciteit van 300-500 munten.
• Met optel- en afpasfunctie.
• Totaalbedrag en het aantal munten
per soort.
• Autostop bij een vol muntenbakje.
• Compatibel met Safescan TP-230
bonprinter.
• Eenvoudige bediening.
• Voltage: AC220V-240V.
• CE gecertiﬁceerd.
• Gewicht 5kg.
• Afmetingen 355x330x266mm.

• Biljettentelmachine met een telsnelheid 1.000 biljetten/minuut.
• Voor alle valuta’s.
• 3-voudige valsgelddetectie: UV, MG en
biljet-afmeting.
• Alarm bij verdacht biljet.
• Optel- en afpasfunctie.
• Autostart en autostop functie.
• Groot en helder display.
• Laadmechanisme aan achterzijde.
• Hoppercapaciteit: 300 biljetten.
• Stackercapaciteit: 200 biljetten.
• Stroomvoorziening 220V ~ 240V.
• CE gecertiﬁceerd.
• Gewicht 5,8kg.
Safescan 2250
• Afmetingen 25x29,5x18,4cm.

geldtelmachine Safescan
1250 wit

392713

GARANTIE

• Afneembare bovenkap voor eenvoudige reiniging.
• Met optel- en afpasfunctie.
• Autostop bij een vol muntbakje.
Safescan munttel- en
• Geeft de totale waarde en hoeveelheid
sorteermachine 1450
per denominatie weer.
• Duidelijk backlit LCD-scherm.
• Hoppercapaciteit van maximaal 1.000
• Solide metalen munttransport voor
munten.
hoge duurzaamheid.
• Telsnelheid van maximaal 500 munten
• Inclusief Safescan Money Counting
per minuut.
Software.
• De muntbakjes zijn van geluiddempend
• Werkt met Safescan TP-230-printer.
materiaal.
Safescan 1450
1388420
• Telt en sorteert euromunten.

3

JAAR

392714

Safescan biljettelmachine
2265
• Telt tot 1.200 biljetten/min.
• Telt ongesorteerde Euro en GBP biljetten.
• 5 voudige valsgelddetectie.
• Optel en batchfunctie.
• Alarm bij verdacht biljet.
• Gratis valuta-updates als er nieuwe
biljetten worden uitgebracht.
• Afmetingen: 29.5 x 25.0 x 18.4 cm.
Safescan 2265
• Gewicht: 6.2 kg.

USB

392737

GARANTIE

3

GARANTIE

JAAR

3
JAAR

Safescan biljettelmachine
2665-S

Safescan biljettelmachine
2210
• Biljettentelmachine met een telsnelheid 1000 biljetten/minuut.
• Voor alle valuta.
• Valsgeld detectie: UV en biljet afmeting.
• Alarm bij verdacht biljet of afwijkende
biljetafmeting.
• Autostart en autostop functie.
• Groot en helder display.
• Laadmechanisme aan achterzijde.
• Hoppercapaciteit: 300 biljetten.
• Stackercapaciteit: 200 biljetten.
• Stroomvoorziening 220V ~ 240V.
• CE gecertiﬁceerd.
• Gewicht 5,8kg.
• Afmetingen 25x29,5x18,4cm.
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Safescan 2210

392718

• Deze machine telt tot 1500 biljetten
per minuut.
• Hoge invoercapaciteit van 500 biljetten om grote hoeveelheden te tellen.
• Telt gesorteerde biljetten voor alle
valuta’s, plus gesorteerde of ongesorteerde EUR/CHF/PLN/SEK/NOK/DKK
biljetten.
• 7-voudige valsgelddetectie: uv-, magnetische inkt-, metaaldraad-, infrarood-,
kleur, dikte- en formaatdetectie.
• Controle en telling van 10 standaardvaluta’s: EUR, GBP, USD, CHF, PLN,
CZK, HUF, SEK, NOK, DKK.
• 100% valsgelddetectie (www.ecb.int).
• Optel- en batchfunctie.
• Geschikt voor zowel de detectie van

•
•
•
•

•
•
•
•

de bestaande Euro biljetten als de
nieuwe Europa-serie bankbiljetten.
Gebruiksvriendelijk bedieningspaneel.
Groot lcd-scherm met duidelijke en
professionele indeling.
Instelbare telsnelheid voor 800, 1.200
en 1.500 biljetten per minuut.
Compatibel met Safescan TP-230 voor
onmiddellijk afdrukken van telresultaten.
Stroomvoorziening 110-240 V,
CE gecertiﬁceerd.
Gewicht: 6,5 kg.
Afmetingen 26.2x26.4x24.8cm.

Safescan 2665-S

392712

Product niet gevonden? Bel ons voor informatie!
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GARANTIE

3
JAAR

Safescan munt- en
biljetweegschaal 6165

• Bank functie: geef een kassastartwaarde in, deze wordt vervolgens
van de totaal telling afgetrokken.
• Stel datum en tijd in.
• Send/Print functie: exporteer de
telresulaten naar PC software of
printer (beiden als optie verkrijgbaar).
• Groot 3.3” LCD scherm met hoog
contrast.
• Micro USB interface om op PC of
printer aan te sluiten.
• RJ-10-poort voor printeraansluiting.
• Maximum weeglast 1.5kg.
• Afmetingen 22,3x14,2x14,7cm.
• Gewicht 0,66kg.

• Veelzijdige geldtelweegschaal.
• Telt munten, bankbiljetten, muntrollen,
bankbiljetbundels.
• 13 valuta voorgeïnstalleerd: EUR, USD,
GBP, CHF, PLN, HUF, SEK, NOK, DKK,
BGN, CZK, RON, AUD.
• Handzaam formaat, ideaal voor winkelen kantooromgevingen.
• Auto Add functie: telt automatisch de
getelde munten/bankbiljetten op bij
het totaal nadat deze van het geldSafescan 6165
platform verwijderd worden.

>

392734

Safescan valsgelddetector
45
• Krachtige dubbele UV-lamp (2x 6W).
• Controleert de UV kenmerken van
bankbiljetten.
• Geschikt voor alle valuta’s.
• Veriﬁeert oude en nieuwe serie
Eurobiljetten (ES-1/ES-2).
• Tevens geschikt voor het veriﬁëren
van rijbewijzen, identiteitsbewijzen en
creditcards.
• Afmetingen: 27 x 10.5 x 12.5 cm.
• Gewicht: 540 g.
• Stroomvoorziening: AC 220V-240V.
• 14 dagen tevredenheidsgarantie.
• 3 jaar garantie.
Safescan 45 zwart
• CE gecertiﬁceerd.

392726

VALSGELDDETECTOREN

GARANTIE

3
JAAR

• Invoer van EUR, GBP en PLN in alle
richtingen mogelijk.
• Groot en helder display.
• Update poort voor valuta updates.
• Controle snelheid <½ seconde.
• Automatische standby-stand na
30 seconden.
• Software beschikbaar voor andere
valuta zoals SEK, NOK, DKK, CZK
en RON.
• AC/DC adapter (220V-240V).
• CE gecertiﬁceerd.
• Gewicht 620gr.
• Afmetingen 15.9x12.8x8.3cm.

Safescan valsgelddetector
35

Safescan valsgelddetector
155-S

• Met drievoudige controle (UV,
magnetisch en metaaldraad) voor
een betrouwbaar resultaat.
• Extreem licht en compact.
• Eenvoudig in gebruik.
• Inclusief draagketting.
• Inclusief batterijen (4x LR44).
• CE gecertiﬁceerd.
• Gewicht 20gr.
• Afmetingen 90x30x25mm.

• Automatische Valsgelddetector.
• 100% valsgelddetectie (www.ecb.int).
• 7-voudige valsgelddetectie: infrarood,
magnetische inkt, metaaldraad, watermerk, kleur, biljet afmeting en biljet
dikte.
• Verdacht bankbiljet alarm met zichtbare en hoorbare melding.
Safescan 155-S zwart
• Controleert 5 valuta’s: EUR, GBP, CHF, batterypack LB-105, voor
Safescan 135-145-155-165
PLN en HUF.

Safescan 35

392731

392769
392778

Safescan valsgelddetector
40
• Krachtige 7W UV lamp.
• Controleert de UV kenmerken van
bankbiljetten.
• Geschikt voor alle valuta’s.
• Veriﬁeert oude en nieuwe serie
Eurobiljetten (ES-1/ES-2).
• Veriﬁeert tevens credit cards, paspoorten en overige ID bewijzen.
• Ultra compact.
• Afmetingen: 19 x 8.1 x 8.1 cm.
• Gewicht: 305 gr.
• Stroomvoorziening: AC 220V-240V.
• 14 dagen tevredenheidsgarantie.
• 3 jaar garantie.
• CE gecertiﬁceerd.
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GARANTIE

3
JAAR

Safescan battery

Safescan 40 zwart

392725

• Batterypack LB-105,
• Voor de Safescan modellen 135-145155-165

batterypack LB-105, voor
Safescan 135-145-155-165

392778

Product niet gevonden? Bel ons voor informatie!
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> GELDKISTEN

Durable geldkist
• Geldkoﬀer van gepoedercoat
plaatstaal met gevormde hand-greep.
• Het schuimkussen in de deksel houdt
het geld op zijn plaats tijdens het
transport.
• Afsluitbaar met cilinderslot.
• Voorzien van een uitneembaar telbord
(polystyrol) met 8 vakken voor alle
euromunten, inclusief een houder
voor bankbiljetten.
• Onderaan zijn er 4 vakken voor
bankbiljetten.
• Antislip.
• Muntcapaciteit € 233,90.
352x276x120mm donkergrijs 3 2 6 5 7 9
• Afmetingen 352x120x276mm.

Durable geldsorteerbak L
• Telbord van polystyrol met 8 vakken
voor alle euromunten.
• Inclusief een houder voor bankbiljetten.

• Met zijdelingse handgrepen om
gemakkelijk te verplaatsen.
• Antislip.
• Past in de meeste lades.
• Muntcapaciteit € 233,90.
• Afmetingen 324x34x190mm.
33,5x324x190mm zwart

326577

Pavo geldkist met cijferslot
• Cijfercombinatie met 3 cijfers.
• Deksel met verzonken verchroomde
handgreep.
• Kunststof muntenbakje met 5 vakken.
• Eenvoudig op een vlakke ondergrond
300x240x90mm donkergrijs
vast te schroeven.

326113

GARANTIE

Durable geldsorteerbak XL

1

• Past in de meeste lades.
• Telbord van polystyrol in een metalen • Antislip.
• Muntcapaciteit € 233,90.
houder.
• Met 8 vakken voor alle euromunten en • Afmetingen 328x59x286mm.
326578
8 vakken voor biljetten, kwitanties of 59,2x328x286mm 1781.57
euroboard XL
bonnetjes.

JAAR

Pavo geldkist met gleuf
• Geldkist met muntengleuf.
• Veiligheidscilinderslot met 2 sleutels.

• Deksel met verzonken verchroomde
handgreep.
• Kunststof muntenbakje met 6 vakken.
• Eenvoudig op een vlakke ondergrond
vast te schroeven.
125x95x60mm rood
125x95x60mm blauw

326452
326453

Pavo geldkist met
muntsorteerbak

• Deksel met verzonken verchroomde
handgreep.
• Kunststof muntenbakje.

Pavo geldkist met draaggreep

• Geldkist met euro muntsorteerbak.
• Veiligheidscilinderslot met 2 sleutels.

300x240x90mm rood
300x240x90mm blauw
300x240x90mm grijs

• Geldkist met euro muntsorteerbak en
extra draaggreep.
• Veiligheidscilinderslot met 2 sleutels.

326422
326423
326424

• Deksel met verzonken verchroomde
handgreep.
• Kunststof muntenbakje.
• Eenvoudig op een vlakke ondergrond
vast te schroeven.
370x280x115mm grijs

326425

> DOCUMENTENKISTEN

Pavo geldkist
• Veiligheidscilinderslot met 2 sleutels.
• Deksel met verzonken verchroomde
handgreep.
• Kunststof muntenbakje.
• Eenvoudig op een vlakke ondergrond
vast te schroeven.
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250x180x90mm grijs
250x180x90mm zwart
250x180x90mm rood
250x180x90mm blauw
300x240x90mm grijs
300x240x90mm zwart
300x240x90mm rood
300x240x90mm blauw

326312
326301
326302
326303
326412
326401
326402
326403

Quantore geldkist
• De Quantore geldkist bevat een
veiligheidscilinderslot met 2 sleutels.
• Deksel met verzonken verchroomde
handgreep.
• Kunstof muntenbakje.

200x160x90 zwart
200x160x90 rood
200x160x90 grijs
200x160x90 blauw
150x115x80mm grijs
150x115x80mm zwart
150x115x80mm blauw
150x115x80mm rood

1000345
1000344
1000343
1000342
1000339
1000341
1000338
1000340

Pavo muntinzetbak
• Stevige Euro muntschikker met
schaalverdeling voor waardebepaling.
• De muntstukvakken verspringen om
het tellen en identiﬁceren te vergemakkelijken.

Pavo documentenkist
• Bespaar tijd en moeite wanneer u de
dagafsluiting maakt.
275x110x20mm grijs
303x180x25mm zwart

326551
326552

• Documentenkist met draaggreep.
• Staalplaat, met versterkte deksel.
• Veiligheidscilinderslot met 2 sleutels.

• Bijvoorbeeld voor aktes, klantenlijsten,
foto’s, polissen, persoonlijke aantekeningen, cheques en geld.
370x280x90mm donkergrijs

327431

Product niet gevonden? Bel ons voor informatie!
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KASSA’S

• In combinatie met de verﬁjnde
promotie functie maximaliseert dit
de verkoopkansen.
• Verkopen worden met grote nauw• De ER-A411 is ideaal voor retailers op
keurigheid en snelheid geregistreerd,
zoek naar een standalone afrekensysdoor de artikelcode van de gekochte
teem met speciale branche kenmerken
items handmatig of via scannen van
en CCV PIN koppeling standaard.
EAN-productcode in te voeren.
• Het gemakkelijk te lezen LCD klant
• De SD-kaartsleuf kan worden gebruikt
display toont een duidelijk beeld van
om een back-up van de dagelijkse
de aankoop en prijsinformatie en
verkoop en elektronische journaal
kan in de perfecte kijkhoek worden
gegevens te maken, die vervolgens
gedraaid.
op een computer via Excel of andere
• Door de pop-up klantendisplay kunnen
spreadsheet-toepassingen beheerd
scrollende berichten als speciale
kunnen worden.
aanbieding promoties worden
Sharp
ER-A411
1398439
vertoond.

Sharp kassa ERA411

3xAA

Sharp kassa XEA137WH
• 1-station met drop-in thermischeprinter.
• Voor kassarollen van 57mm.
• Helder gebruikersdisplay.
• Papierbesparende elektronische
journaalfunctie.
• 8 Omzetgroepen met 12 karakters
tekst.
• Maximaal 200 PLU’s met 12 karakters
tekst.

• Gedetailleerd dag- en periodetransactierapport.
• “Help-toets” functie voor snelle afdruk
van programmeer- en gebruikersinstructie.
• SD-kaartslot voor backup en eenvoudige dataoverdracht.
• SD-kaart (type SDHC 4GB tot 32 GB)
niet meegeleverd.
• Werkt op netspanningsadapter (meegeleverd) in combinatie met
3xAA batterijen (niet meegeleverd).
Sharp XE-A137WH wit
Sharp XE-137BK zwart

326223
326238

Sharp kassa XEA177BK

• Daarnaast beheert de kassa tot 2000
producten in 99 afdelingen en kan
toegang geven tot 25 gebruikers.
• Voor seizoensgebonden of product-speciﬁeke kortingen kunt u het
open prijs systeem gebruiken.
• Verder is de XE-A177 uitgerust met
een RS232-interface voor pc-aansluiting en een SD-kaartslot voor
programma- en data back-up!

• De XE-A177kassa van Sharp is de
opvolger van de XE-A113.
• De kassalade heeft 3 vakken voor en 7
Sharp XE-A177BK
munt compartimenten.

1398396

Sharp kassa ERA421
• De ER-A421 kassa van Sharp is
voorzien van uitstekende restaurant
kenmerken.
• De kassa is met de standaard CCV
pinkoppeling ideaal voor de horeca
markt.

• Het tafel beheersysteem maakt
volledig tafel volgen mogelijk, waaronder geavanceerde functionaliteit
om rekeningen te splitsen per artikel,
het aantal personen of het bedrag.
Sharp ER-A421

1398398

Sharp handscanner XEAHS37
• De barcodescanner XE-AHS37 is
speciaal ontwikkeld voor de
SHARP-kassamodellen SHARP XE-A
307, ER-280 N, ER-280 F, ER-280 NK
en ER-280 FK.
• Dankzij de eenvoudige installatie en
zonder ingewikkelde programmering
van de CCD-barcodescanner kunt u
onmiddellijk aan de slag met maximaal
200 scanlijnen per seconde.
• Afmetingen: 7,9 x 6,0 x 17,0 cm
(BxDxH).
• Gewicht 90 gram.
• Bevat een snoer met RS232
Sharp XE-AHS37
verbindingskabel.
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2xAA

1398399

2xAA

Sharp kassa XEA207

Sharp kassa XEA217W

• Verstelbaar en helder lcd-bedieningsdisplay.
• Snelle en stille thermische printer voor
rollen van 57mm breed.
• Eenvoudige te programmeren.
• 99 omzetgroepen en tot 2.000 PLU’s.
• Automatische BTW-berekening.
• Elektronisch journaal Onscreen inzien
• Werkt op netspanningsadapter
van elektronisch journaal.
(meegeleverd) in combinatie met
• Ingebouwd SD-kaartslot voor backup
2xAA batterijen (niet meegeleverd).
en dataoverdracht.
Sharp XE-A207B zwart
326226
• SD-kaart niet meegeleverd.

• Vuil- en vochtbestendig vlak
toetsenbord.
• Tafelfunctie met gedetailleerde
bonverwerking.
• I&#x200b;ngebouwd SD-kaartslot
voor backup en dataoverdracht.
• SD-kaart niet meegeleverd.
*&#x200b;Verstelbaar en helder
lcd-bedieningsdisplay.
• Snelle en stille thermische printer voor
rollen van 57mm.

• Eenvoudig te programmeren.
• Vlak toestenbord met 70 directe
artikeltoetsen.
• Elektronisch journaal voor een
volledige audittrail zonder papierverspilling.
• Werkt op netspanningsadapter
(meegeleverd) in combinatie met
2xAA batterijen (niet meegeleverd).
Sharp XE-A217B zwart

Product niet gevonden? Bel ons voor informatie!
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Sam4s kassa ER-180U
• De Sam4s ER-180U beschikt over
• Compacte kassa voor dagelijks
een verkopersdisplay (1-regel) en een
gebruik, optimaal afgestemd op uw
klantendisplay (1-regel).
wensen.
• Daarnaast heeft de kassa 16 sneltoet• Dat is de Sam4s ER-180U.
sen, hieronder kunt u de populaire en
• Een betrouwbare kassa voor het
veelgekochte artikelen programmeren.
dagelijks afrekenen.
• Met de ER-180TB kunt u 6 rapporten
• De ER-180TB is meervoudig inzetbaar
uitdraaien, met alle gemak krijgt u een
voor de horeca en retail.
overzicht van uw verkopen of een
• Dankzij het kleine formaat is de kassa
dagrapportage.
geschikt voor de kleinere winkels of
SAM4S
ER-180U
1399113
ruimtes.

Safescan kassalade LD-3336
• Afmetingen: 33 cm (B) x 36 cm (D)
x 10cm (H).
• Sterke metalen behuizing.
• Getest om ten minste 500.000 keer
te openen.
• Elektrische- en sleutelopening.
• Verwijderbaar muntenbakje.
• 3 biljet/8 munt lay-out.
• Afroomgleuf voor het bewaren van
bankbiljetten met hoge waarde en
waardepapieren.
• Compatibel met RJ-12 kassasystemen
(12V).
• 3-positie slot (gesloten, stand-by en
open).
• Gewicht: 3.3 kg.
• Voltage: 12V.
• 14 dagen tevredenheidsgarantie.
• 3 jaar garantie.
Zwart
• CE gecertiﬁceerd.

Safescan kassalade LD-4141

326241

• 4 verstelbare bankbiljet compartimenten.
• Stevige metalen biljetclips.
• Verwijderbaar compartiment met 8
muntenvakjes.
• Afroomgleuf voor het bewaren van
bankbiljetten met hoge waarde en
waardepapieren.
• Geschikt voor de Safescan SD-4141
en HD-4141S.
• Gewicht: 1,2 KG.
• Afmetingen: 35.8 x 32.8 x 6.4 cm.
• 14 dagen tevredenheidsgarantie.
• 1 jaar garantie.
• CE gecertiﬁceerd.

Zwart

326242

Sam4s kassa ER-180U small
• Compacte kassa voor dagelijks
gebruik, optimaal afgestemd op uw
wensen.
• Dat is de Sam4s ER-180US.
• Een betrouwbare kassa voor het
dagelijks afrekenen.
• De ER-180US is meervoudig inzetbaar
voor de horeca en retail.
• Dankzij het kleine formaat is de kassa
geschikt voor de kleinere winkels of
ruimtes.
SAM4S ER-180U
• De kassa is met kleine kassalade.

1399115

Safescan binnenlade kassa
4141T1
• 4 verstelbare bankbiljet compartimenten.
• Stevige metalen biljetclips.
• Verwijderbaar compartiment met
8 muntenvakjes.
• Afroomgleuf voor het bewaren van
bankbiljetten met hoge waarde en
waardepapieren.
• Geschikt voor de Safescan SD-4141
en HD-4141S.
• Gewicht: 1,2 KG.
• Afmetingen: 35.8 x 32.8 x 6.4 cm.
• 1 jaar garantie.
• CE gecertiﬁceerd.
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Safescan kassa SD-4141

Zwart

326243

• Afmetingen: 41 cm (B) x 41.5 cm (D)
x 11.5 cm (H).
• Binnen de SD-serie is de kassalade
• Robuuste kogellagers.
Safescan SD-4141 gemaakt van sterke
• Getest om ten minste 1 miljoen keer
materialen.
te openen.
• De solide stalen behuizing en de
• Stevige metalen biljetclips.
inzetbak van barstbestendig pvc met
• Makkelijke drukopening.
stevige metalen klemmen garanderen
• Aanpasbaar en verwijderbaar comeen lange levensduur.
partiment.
• De Safescan SD-4141 is zeer geschikt
• Afroomgleuf voor het bewaren van
voor gebruik op locaties met een
bankbiljetten met hoge waarde en
gemiddeld aantal bezoekers, zoals
waardepapieren.
schoolkantines, kleinere winkels,
1385986
sportcentra, enz.

Sam4s kassa ER-260BEJ
• Compacte kassa met krachtige mogelijkheden.
• De kassa beschikt over een thermische bonprinter, 2 seriële en 2 USB
poorten.
• De kassa kan geprogrammeerd worden via de PC.
• Daarnaast beschikt de ER-260BEJ
over een SD-card reader en extra
geheugen (tot 2.500 PLU’s).
• Informatie in de displays is duidelijk
leesbaar dankzij het blauwe blacklight
SAM4S ER-260BEJ
LCD scherm.

1399114

Product niet gevonden? Bel ons voor informatie!
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> SLEUTELKASTJES

Quantore sleutelkast
• Bewaar uw sleutels veilig in een sleutelkast.
• Key Return opening, waardoor men
zijn/haar sleutel weer eenvoudig kan
retourneren ook als de sleutelkast
gesloten is.
• Metalen sleutelhaken (niet verstelbaar).
• Compleet met sleutelhangers, genummerde haken, bevestigingsmateriaal
en 2 sleutels om de sleutelkast te
sluiten/openen.

54 haken
30 haken
20 haken
140 haken
80 haken

1000335
1000334
1000333
1000337
1000336

Tel- en kassarollen
• Wit 60gr houtvrij papier.
• Kern Ø12mm.
44mmx44m,
kern Ø12mm
57mmx44m,
kern Ø12mm
76mmx44m,
kern Ø12mm
80mmx56m,
kern Ø12mm

413250
413110
pak à 5 rollen

• Zelfkopiërend papier.
• Kern Ø12mm.

413280
pak à 5 rollen

76mmx25m, kern Ø12mm
wit/geel pak à 5 rollen

413107
pak à 5 rollen

Thermische rollen
• Voor calculators en printers.
• Zwarte afdruk.
• Bisfenol A (BPA) vrij.
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Durable sleutelkast
met sleutel

Duplo pinapparaatrollen

pak à 5 rollen

57mmx25m, kern Ø12mm
pak à 5 rollen
57mmx60m, kern Ø12mm
pak à 5 rollen
57mmx74m, kern Ø17mm
pak à 50 rollen
60mmx70m, kern Ø12mm
pak à 5 rollen
57mmx11m, kern Ø8mm pak à
5 rollen
80mmx75m, kern Ø12mm
pak à 5 rollen
44mmx60m, kern Ø12mm
pak à 5 rollen
57mmx20m, kern Ø12mm
pak à 5 rollen
58mmx43m, kern Ø12mm
pak à 5 rollen
76mmx60m, kern Ø12mm
pak à 5 rollen
80mmx43m, kern Ø12mm
pak à 5 rollen

• Afsluitbaar sleutelkastje van
aluminium.
• Voor Key Clip sleutelhangers (zie
onder).
• Elk kastje wordt geleverd inclusief
6 Key Clip sleutelhangers, montageinstructies en montage-set.
• Leverbaar in verschillende maten
en capaciteiten.
• Aan de binnenzijde van de deur is er
ruimte voorzien voor een bedrukbaar
indexblad.
• Professioneel te bedrukken met gratis
software op www.durable.nl.
• Slot met twee sleutels.
• Verkrijgbaar in vijf formaten, voor
18 tot 72 sleutels.

413113

Durable sleutelkast
met cijferslot

voor 18 sleutels
302x280x118mm
voor 36 sleutels
302x280x118mm
voor 54 sleutels
voor 72 sleutels
302x400x118mm

327930
327931
327932
327934

• Afsluitbaar sleutelkastje van
aluminium.
• Voor Key Clip sleutelhangers
(zie onder).
• Elk kastje wordt geleverd inclusief
6 Key Clip sleutelhangers, montageinstructies en montage-set.
• Leverbaar in verschillende maten en
capaciteiten.
• Aan de binnenzijde van de deur is er
ruimte voorzien voor een bedrukbaar
indexblad.

• Professioneel te bedrukken met
gratis software op www.durable.nl.
• Cijferslot.
voor 36 sleutels
310x305x125mm

327935

413283
413285
413284
413264
413286
413261
413265
413287
413108
413109
413112

SumUp Air pinapparaat
• SumUp Air – Mobiel pinapparaat Het
SumUp pinapparaat maakt pinnen
gemakkelijk.
• Verbind het pinapparaat met uw
tablet of smartphone via bluetooth en
accepteer pinbetalingen in uw winkel
of onderweg.
• Geen vast contract of vaste kosten.
SumUp Air
• Betaal slechts 1,90% per transactie.

1396919

Durable sleutellabels
met ring 1957

Pavo sleutelkast basic
met cijferslot

• Het etiket is steeds leesbaar omdat
de sleutel altijd achter het sleutellabel
verborgen blijft.
• Altijd een duidelijk overzicht in één
oogopslag.
• Het ‘easy-open’-mechanisme zorgt
ervoor dat het etiket vervangen kan
worden zonder de sleutel van de
sleutelring te verwijderen.
• Labels zijn te bedrukken met te downloaden template, www.durable.nl

• Sleutelkast met cijferslot.
• Cijfercombinatie met 3 cijfers.
• Key Return opening, waardoor men
zijn/haar sleutel weer eenvoudig kan
retourneren ook als de sleutelkast
gesloten is.
• Metalen sleutelhaken (niet verstelbaar).
• Inclusief genummerde haken en bevestigingsmateriaal.
36 haken 300x240x80mm
• Kleur: donkergrijs mat ﬁnish.

zwart
rood
blauw
geel
assorti

doos à 6 stuks
doos à 6 stuks
doos à 6 stuks
doos à 6 stuks
zak à 6 stuks

327941
327942
327943
327945
327946

Product niet gevonden? Bel ons voor informatie!

327808
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Sleutelkastjes

Pavo sleutelkast
high security

Pavo sleutelkast deluxe
• Bewaar uw sleutels veilig in een
sleutelkast.
• Key Return opening, waardoor men
zijn/haar sleutel weer eenvoudig kan
retourneren ook als de sleutelkast
gesloten is.

• Metalen verstelbare sleutelhaken.
• Compleet met sleutelhangers,
genummerde haken, bevestigingsmateriaal en 2 sleutels om de sleutelkast te sluiten/openen.
• Kleur: donkergrijs mat ﬁnish.
100 haken 550x380x90mm 3 2 7 8 0 9
150 haken 450x380x110mm 3 2 7 8 1 0
300 haken 530x380x220mm 3 2 7 8 1 1

Pavo sleutelkast met
cijferslot 1 haak
• Key Safe Box met cijfer combinatieslot.
• Veilig je sleutel opbergen zodat alleen
mensen met de juiste combinatie het
kastje open krijgen.

• High security sleutelkast met
elektronisch combinatieslot.
• Dikte behuizing 2,0mm.
• Deurdikte 4,0mm.
• Key Return opening, waardoor men
zijn/haar sleutel weer eenvoudig kan
retourneren ook als de sleutelkast
gesloten is.
• Metalen sleutelhaken
(niet verstelbaar).

• Compleet met sleutelhangers,
genummerde haken, bevestigingsmateriaal en 2 emergency sleutels
om de sleutelkast te sluiten/openen.
• Kleur: donkergrijs mat ﬁnish.
20 haken 205x347x147mm
50 haken 550x400x100mm
100 haken 555x408x138mm
150 haken 560x455x160mm
50 haken 550x400x100mm
ﬁngerprintslot
300 haken 650x380x150mm

327812
327813
327814
327815
327817
327842

Pavo sleutellabels met
schuifelement

cijferslot 1 haak

327816

• Sleutelhangers met schuifelement en
beschrijfbaar label.
• Inclusief dubbele metalen ring.
• Afmetingen 45x30x7mm

assorti

doos à 15 stuks 3 2 7 9 4 0

Sleutelringen
Pavo sleutellabels met
insteekkaartje
• Sleutelhanger van soepel kunststof.
• Inclusief dubbele metalen ring.
• Voorzien van beschrijfbaar label met
transparant venster.
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wit
zwart
rood
donkerblauw
donkergroen
geel
oranje
assorti

doos à 100 stuks
doos à 100 stuks
doos à 100 stuks
doos à 100 stuks
doos à 100 stuks
doos à 100 stuks
doos à 100 stuks
doos à 100 stuks

327947
327948
327949
327950
327951
327952
327953
327954

• Deze stevige sleutelringen zijn
gemaakt van gehard vernikkeld staal.
• De sleutelringen hebben een dubbel
draadwinding en naar binnen toe
afgekapte uiteinden.
• Verkrijgbaar in 2 maten.

Ø24mm
Ø38mm

doos à 100 stuks
doos à 100 stuks

327921
327922

Hoofdstuk 9

Opbergen

OPBERGARTIKELEN DIE JE HELPEN BIJ
HET ORGANISEREN VAN JE WERK.
DAT WERKT WEL ZO PRETTIG!

Tip
Vind snel wat je nodig hebt

Een opgeruimde werkplek
1

2

3

Snel informatie
vinden? Organiseer je
documenten in handige
Zo opgeruimd. En zo weer bij de hand
opbergoplossingen. Hierdoor
Zorg voor een georganiseerd geheel met de opbergheb je de juiste documenartikelen van Quantore. Stel je eens voor hoe ﬁjn het
ten zo bij de hand en
werken is aan een opgeruimd bureau. Je documenten
ook zo weer opgegoed kunnen vinden in handige mappen en nooit iets kwijt
ruimd.

zijn. De handige opbergoplossingen voor je werkplek helpen
je sneller te vinden wat je netjes hebt opgeruimd. Van bulkmappen en elastomappen tot ringbanden en snelhechters. Zo verspil je geen tijd met het zoeken naar informatie
en documenten die je nodig hebt. En heb je voldoende ruimte voor het uitwerken van al je ideeën.
Sorteermap

Topfile+ elastomappen

Zie pagina 626

Zie pagina 621

Ringbanden
Zie pagina 580

>

Exacompta Clean’Safe
*De gezondheid van onze dierbaren en
onze medewerkers is een belangrijk
aandachtspunt geworden.
• De Clean’Safe producten stoppen de
verspreiding van bacteriën en virussen, ze elimineren ze voor méér dan
99%.
• Bij de papier- en plastic productie
gebruikt Exacompta antimicrobiële
technologie voor een reeks archiverings- en klassementsproducten om
deze te beschermen tegen bacteriën,
schimmels, en virussen.
• Het materiaal wordt behandeld met
een biocide op basis van quaternair
ammonium, een organisch antimicrobieel additief.
• Het additief is goedgekeurd door FDA
(Food and Drug Administration) en
BFR 36 (Paper &amp; Board for food
contact), is niet bio accumulerend en
onschadelijk voor de gezondheid.
• Het product wordt ook vaak gebruikt
in desinfecterende gels.

• Op een onbehandeld product hechten
bacteriën, virussen, enz. zich en
vermenigvuldigen zich snel, waardoor
besmetting door elk contact wordt
vergemakkelijkt.
• Deze dagelijks gebruikte producten
kunnen niet gedesinfecteerd worden
door vloeistoﬀen of met een spray:
het is dus essentieel dat deze producten behandeld worden om besmetting
te voorkomen.
• De klassementsproducten die
beschermend zijn tegen bacteriën en
virussen, zijn ook ecologisch, FSC-gecertiﬁceerd.
• Om de producten in de schappen te
onderscheiden, worden ze op de markt
gebracht met een inlegvel dat de
antimicrobiële eigenschappen toelicht.
insteekmap L-model bedrukt
blauw
pocketmap A4 400gr blauw
dossiermap 2 kleppen, blauw
elastomap 3-kleps A4,
glanskarton blauw
sorteermap 12-vakken blauw
ringband A4 4-rings O-mech
30mm blauw
ordner A4 70mm blauw
ringband A4 2-rings O-mech
30mm blauw

1399078
1399079
1399080
1399081
1399082
1399083
1399084
1399085

showtas A4 11-gaats PP
1000309
0.10mm transparant
insteekmap L-model A4 PP
1000308
0.10mm transparant
papierbak 15liter zwart
1396921
showmap A4 20 tassen
1398067
recycled zwart
showmap A4 40 tassen
1398068
recycled zwart
tabblad A4 11-gaats 1-20
1398105
extra breed PP
Sorteermap 12 tabs karton
1398106
zwart
hangmap A4 verticaal V-bodem1398107
zwart
dossiermap A4 3-kleps, zwart 1398108
tabblad A4 11-gaats 1-31
1398109
extra breed PP
dossiermap A4 3-kleps, zwart 1398110
ordner A4 50mm karton zwart1 3 9 8 1 1 1
documentenbox A4 PP, zwart 1398112
11
projectmap 5-vaks PP zwart 1398113
tabblad A4 11-gaats 1-10
1398114
extra breed PP
Leitz Recycle
perforator zwart
1398115
tabblad A4 11-gaats A-Z extra 1398116
breed PP
• Kies bewust voor het milieu.
brievenbak A4, zwart
1398117
• Met de nieuwe Recycle range van
showtas A3 11-gaats dwars PP 1 3 9 8 1 1 8
Leitz heb je invloed op zowel het weshowtas A4 Maxi 11-gaats PP 1398119
reldwijde milieu als op die van jezelf.
sorteermap 6 tabs karton
1398120
• Elk product in het assortiment is
zwart
klimaatneutraal, 100% recyclebaar en ordner A4 80mm karton zwart 1398121
tabblad A4 11-gaats 1-12
1398122
gemaakt van een hoog percentage
extra breed PP
gerecyclede materialen.
nietmachine 30vel 24/6 zwart 1398123
• Door de vertrouwde<CRLF>Leitz pre- showtas A5 6-gaats
1398124
mium kwaliteit en design, weerspiegelt PP transparant mat
tijdschriftencassette A4 zwart 1398125
het Recycle assortiment echt jouw
enveloptas A4, PP zwart
1398129
keuze voor het milieu.

4

Exacompta Eterneco
• Eterneco is een revolutionair
assortiment dat gemaakt wordt
met een nieuw karton met een heel
natuurlijk uiterlijk en gemaakt uit
plantaardige grondstoﬀen: houtpulp
en plantaardige olie.
• Gemaakt van gerecycled karton
bedekt met een plantaardigeolie
gecoat papier dat uitstekende bescherming biedt tegen water.
• Gegarandeerd resistent, duurzaam
maar ook gemakkelijk te recyclen door
de mechaniek te verwijderen.
ringband A4 4-rings O-mech 1388321
15mm assorti
ringband A4 2-rings O-mech 1388322
30mm dessins
ordner A4 70mm
1388326
karton 2 dessins
ringband A4 2-rings
1388335
O-mech 15mm 2 dessins
elastobox A4 40mm, 2 designs 1388336
elastomap 3-kleps A4,
1388338
karton 2 dessins
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ringband 25mm naturel
257523
ringband 2-rings naturel
257522
tabbladen 5-delig
271600
tabbladen 6-delig
271601
Oxford Touareg
ordner A4 80mm karton
1399129
naturel/wit
spiraalblok A5 90vel lijn
1399131
• De Touareg range is voorzien van
assorti
het PEFC milieukeurcertiﬁcaat.
spiraalblok A4 90vel lijn
1399132
• Het papier en de kaft zijn gemaakt van assorti
elastomap A4 3-kleps naturel 1399148
ongebleekt papierpulp. De gebruikte
dossiermap A4 2-kleps naturel 1399149
drukinkten zijn 100% op waterbasis.
4

Product niet gevonden? Bel ons voor informatie!
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Ordners

> ORDNERS

Elba Smart Original ordner A4
• Kwaliteitsordner met hefboommechaniek.
• Grijs gewolkt marmer.
• Gemaakt van extra stevig karton.

> ORDNERS GEKLEURD

• Zwarte rug met opgeplakt etiket.
• Versterkt grijpgat.
• Met Rado sleuven voor optimale stabiliteit.
• Van 100% gerecycled papier en karton.
• Het rugetiket is gratis personaliseerbaar via www.elbaprint.com.
• Met Blauwe Engel keurmerk.
80mm
50mm

doos à 10 stuks 5 0 2 2 5 0
doos à 10 stuks 5 0 2 2 5 1

Quantore ordner A4
• Standaardordner van karton met
hefboommechaniek.
• Zwart.
• Met opgeplakt rugetiket.
• Metalen grijpgat en randbeschermers.
• Met sleuven voor optimale stabiliteit. 80mm karton gewolkt
• Van 100% gerecycled papier en karton. 50mm karton gewolkt

• Robuuste ordner met papieren omslag
in de stijlvolle zwarte kleur.
• Lichtgrijs, gerecycled plastic duimgat
Leitz Recycle ordner A4
en met radoringen zodat de ordner
• Gemaakt van 100% gerecycled karton, gesloten blijft wanneer deze rechtop
staat.
100% recyclebaar, klimaatneutraal,
• Capaciteit: 350 A4 vel (80 grams).
Blue Angel en FSC-gecertiﬁceerd.
• De hele ordner kan worden gedemon- • 5 jaar garantie op het mechaniek.
teerd en gescheiden in papier, plastic • Ontwerp en print jouw eigen rugetiket
online op https://www.leitz.com/easyen metaal voor 100% recycling.
print.
• Uniek gepatenteerd 180° mechaniek
A4 50mm karton zwart
1398111
voor een 50% bredere opening en
A4 80mm karton zwart
1398121
20% sneller archiveren.

Leitz ordner A4
• Hoge kwaliteit ordner, papieren omslag
met gewolkt eﬀect en superieur 180°
mechaniek voor dagelijks gebruik.
• Blue Angel en FSC gecertiﬁceerd en
gemaakt met 100% gegerecycled
karton.
• En nu is hij CO2-neutraal!
• Klimaatneutraal, 100% gegerecycled
karton, Blue Angel &amp; FSC-milieucertiﬁcering.
• Uniek gepatenteerd mechaniek dat
180° opent voor 50% grotere opening
en 20% sneller archiveren.
• Klassiek gewolkte, papieren omslag is
bestand tegen krassen en biedt extra
bescherming.

Quantore ordner A4 gekleurd

110055
110041

• Kwaliteitsordner met hefboommechaniek.
• Zowel de buiten- als de binnenkant
zijn van polypropyleen.
• Voorzien van een insteek rugetiket.
• Metalen grijpgat en randbeschermers.
• Met sleuven voor optimale stabiliteit.
• Gemaakt van FSC-gecertiﬁceerde
grondstoﬀen.
80mm
80mm
80mm
80mm
80mm

blauw
donkerrood
geel
groen
grijs

110056
110058
110059
110060
110061

80mm
80mm
80mm
80mm
80mm
80mm
80mm
50mm
50mm
50mm
50mm
50mm
50mm
50mm
50mm
50mm
50mm
50mm
50mm
a4 50mm
a4 80mm

oranje
rood
roze
turquoise
violet
wit
zwart
blauw
donkerrood
geel
groen
grijs
oranje
rood
roze
turquoise
violet
wit
zwart
kraft bruin
kraft bruin

110062
110063
110064
110065
110066
110067
110068
110042
110044
110045
110046
110047
110048
110049
110050
110051
110052
110053
110054
110069
110070

Leitz ordner A5
• Met duimgat, vergrendelingssleuven
en randbeschermers voor veilige
archivering en gebruiksvriendelijkheid.
• Geplakt rugetiket voor eenvoudige
personalisatie.
• 5 jaar garantie op de mechaniek.
80mm
doos à 20 stuks 5 0 2 4 0 5
50mm
doos à 20 stuks 5 0 2 4 0 6
77mm dwars doos à 4 stuks 5 0 2 4 0 7

• Klassieke ordner van zwart karton.
• Gepatenteerd 180º mechaniek met
50% wijdere opening, dat 20% sneller
werkt door links en rechts te vullen.
• Geplakt rugetiket.
• 100% gerecycled papier en karton.
• Der Blaue Engel en FSC gecertiﬁceerd.
• 5 jaar garantie op het mechaniek.
doos à 5 stuks
• Gratis templates voor rugetiketten via 77mm
77mm dwars doos à 4 stuks
www.leitz.com/easyprint.

502409
502411

Budget ordner gekleurd A4
• Binnen- en buitenzijde met papieren
afwerking.
• Gemaakt van extra stevig karton.
• Voorzien van opgeplakt rugetiket.
• Metalen grijpgat en randbeschermers.
• Met Rado sleuven voor optimale stabiliteit.
• Van 100% gerecycled papier en karton.
•
•
•
•

Leitz ordner A3
warte omslag van stevig karton.
• Gepatenteerd 180º mechaniek.
• Rug is versterkt.
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Met duimgat.
Geplakt rugetiket.
100% gerecycled karton.
Der Blaue Engel en FSC® gecertiﬁceerd.
• Garantie: 5 jaar op het mechaniek.
• Gratis templates via www.leitz.com/
easyprint.
77mm
doos à 2 stuks
77mm dwars doos à 2 stuks

502404
502403

Leitz presentatie ordner A4

Budget ordner A4
• Gewolkt.
• A4-ordner.
• Per doos te bestellen.

80mm
50mm

doos à 20 stuks 5 0 2 0 1 8
doos à 25 stuks 5 0 2 0 1 9

• Voor een professionele, verzorgde
presentatie. Karton, overtrokken met
PP-folie (geplakt en gelast).
• Insteektas op voorzijde, rug en horizontaal insteekvak aan de binnenzijde.
• Gepatenteerd 180º mechaniek.
• De cover heeft een Alu-brush embos-

sing, wat vingerafdrukken voorkomt.
• Formaat: A4 Maxi, ideaal in gebruik met
showtassen en tabbladen.
• 5 jaar garantie op het mechaniek.
• FSC-gecertiﬁceerd.
80mm wit
50mm wit

doos à 10 stuks 5 0 2 7 5 6
doos à 10 stuks 5 0 2 7 5 7

80mm blauw doos à 25 stuks
80mm geel doos à 25 stuks
80mm groen doos à 25 stuks
80mm rood doos à 25 stuks
80mm wit doos à 25 stuks
80mm zwart doos à 25 stuks
50mm blauw doos à 25 stuks
50mm geel doos à 25 stuks
50mm groen doos à 25 stuks
50mm rood doos à 25 stuks
50mm wit doos à 25 stuks
50mm zwart doos à 25 stuks

502273
502275
502274
502272
502270
502271
502263
502265
502264
502262
502260
502261

Product niet gevonden? Bel ons voor informatie!
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Ordners
> BANKORDNERS EN -RINGBANDEN

80mm blauw doos à 10 stuks
80mm bordeaux
doos à 10 stuks
80mm bruin doos à 10 stuks
80mm geel doos à 10 stuks
80mm grijs doos à 10 stuks
80mm groen doos à 10 stuks
80mm lichtblauw
doos à 10 stuks
80mm limegroen
Elba Smart Pro+ ordner
doos à 10 stuks
gekleurd A4
80mm oranje doos à 10 stuks
80mm rood doos à 10 stuks
• Kwaliteitsordner met hefboom80mm roze doos à 10 stuks
80mm turquoise
mechaniek met een versterkte
doos à 10 stuks
grondplaat.
80mm violet doos à 10 stuks
• Binnenzijde en buitenzijde van
80mm wit
doos à 10 stuks
polypropyleen, daardoor is de ordner
80mm zwart doos à 10 stuks
vuil- en vochtwerend.
50mm blauw doos à 10 stuks
50mm geel doos à 10 stuks
• Met insteekvenster op de rug voor
50mm grijs doos à 10 stuks
verwisselbare rugetiket.
50mm groen doos à 10 stuks
• Metalen grijpgat en randbeschermers.
50mm lichtblauw
• Met Rado sleuven voor optimale
doos à 10 stuks
stabiliteit.
50mm limegroen
doos à 10 stuks
• Het rugetiket is gratis personaliseer50mm oranje doos à 10 stuks
baar via www.elbaprint.com.

502053
502032

80mm blauw doos à 20 stuks
80mm bruin doos à 20 stuks
80mm geel doos à 20 stuks
80mm grijs doos à 20 stuks
80mm groen doos à 20 stuks
80mm lichtblauw
doos à 20 stuks
80mm lichtgroen
doos à 20 stuks
80mm lichtrood
doos à 20 stuks
80mm oranje doos à 20 stuks
80mm rood doos à 20 stuks
80mm wit doos à 20 stuks
80mm zwart doos à 20 stuks
50mm blauw doos à 20 stuks
50mm bruin doos à 20 stuks
50mm geel doos à 20 stuks
Leitz ordner gekleurd A4
50mm grijs doos à 20 stuks
50mm groen doos à 20 stuks
• Vervaardigd uit sterk 100% gerecycled 50mm lichtblauw
karton overtrokken met PP-folie.
doos à 20 stuks
50mm lichtgroen
• Gepatenteerde 180° mechaniek.
doos à 20 stuks
• Met vergrendelingssleuven, rand50mm lichtrood
beschermers en verwisselbaar etiket.
doos à 20 stuks
• Gratis templates voor rugetiketten via 50mm oranje doos à 20 stuks
www.esselte.com/easyprint.
50mm rood doos à 20 stuks
50mm wit doos à 20 stuks
• 5 jaar garantie op het mechaniek.
50mm zwart doos à 20 stuks
• FSC-gecertiﬁceerd.

502163
502167
502165
502172
502164
502169

502037
502055
502062
502054
502033
502034
502036
502052
502039
502038
502035
502050
502051
501903
501905
501912
501904
501911

50mm rood doos à 10 stuks
50mm roze doos à 10 stuks
50mm turquoise
doos à 10 stuks
50mm violet doos à 10 stuks
doos à 10 stuks
5 0 1 9 1 0 50mm wit
50mm zwart doos à 10 stuks
5 0 1 9 0 6 80mm assorti doos à 10 stuks

Leitz bankordner A4
gekleurd PP

501902
501914
501913
501908
501900
501901
502040

Leitz bankordner A4 karton
• Kwaliteitsordner met twee
mechanieken.

• Voor 2 x A5-formaat (dwars).
• Met sleuven voor optimale stabiliteit,
randbeschermers, duimgat, schutblad
en geplakt etiket op de rug.
• Grijs gewolkt marmerpapier.
• Gratis templates voor rugetiketten
via www.leitz.com/easyprint.
• Met Blauwe Engel keurmerk.
• 3 jaar garantie.
75mm zwart doos à 5 stuks

502416

• Kwaliteitsordner met twee
mechanieken voor 2 x
A5-formaat (dwars).
• Gemaakt van PP-kaft en
PE-gelamineerd papier aan de
binnenkant.
• Met verwisselbaar etiket, metalen
duimgat en randbeschermers.
• Gratis templates via
www.leitz.com/easyprint.
• 3 jaar garantie.

80mm blauw doos à 5 stuks
80mm groen doos à 5 stuks
80mm rood doos à 5 stuks

502433
502434
502432

blauw
chamois
geel
grijs
groen
oranje
roze
wit

504213
504224
504215
504222
504214
504216
504219
504210

> SCHEIDINGSSTROKEN EN SCHUTBLADEN

502170
502168
502166
502162
502160
502161
502183
502187
502185
502192
502184
502189
502190
502188
502186
502182
502180
502181

2

2

• Zwaar 190gr manillakarton.
• 2-gaats.
• Met Blauwe Engel keurmerk.

blauw
Oxford scheidingsstroken
chamois
geel
smal
grijs
groen
• Gekleurde scheidingsstroken voor het oranje
maken van een gemakkelijke onderroze
wit
verdeling in uw dossiers en ordners.
assorti
• Afmetingen 105x240mm.

pak à 100 stuks
pak à 100 stuks
pak à 100 stuks
pak à 100 stuks
pak à 100 stuks
pak à 100 stuks
pak à 100 stuks
pak à 100 stuks
pak à 100 stuks

Elba scheidingsstroken breed
504203
504208
504205
504212
504229
504206
504207
504200
504220

• Gekleurde scheidingsstroken voor het
maken van een gemakkelijke onderverdeling in uw dossiers en ordners.
• 120x225mm.
• Zwaar 190gr manillakarton.
• 2-gaats.
• Met Blauwe Engel keurmerk.

pak à 100 stuks
pak à 100 stuks
pak à 100 stuks
pak à 100 stuks
pak à 100 stuks
pak à 100 stuks
pak à 100 stuks
pak à 100 stuks

Leitz WOW ordner A4
• Premium ordners van stevig karton
overtrokken met glossy gekleurd
papier.
• Gepatenteerde 180° mechaniek.
• Geplakt rugetiket.
• Met vergrendelingssleuven en
duimgat.
• Formaat: A4.
• Beschikbaar in opvallende kleuren.
• Past perfect bij de andere WOW-range
producten.
• 5 jaar garantie op het mechaniek.
• FSC-gecertiﬁceerd.
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2

Elba scheidingsstroken
trapezium
2

80mm
80mm
80mm
80mm
80mm
80mm
80mm
80mm

blauw
ijsblauw
paars
roze
geel
groen
zwart
wit

502462
502458
502459
502461
503036
503037
503038
503039

• Gekleurde scheidingsstroken voor
het maken van een gemakkelijke
onderverdeling in uw dossiers en
ordners.
• 240mm breed 55/105mm hoog.
• Zwaar 190gr manillakarton.
• 2-gaats.

blauw
chamois
geel
groen
oranje
roze
wit

pak à 100 stuks
pak à 100 stuks
pak à 100 stuks
pak à 100 stuks
pak à 100 stuks
pak à 100 stuks
pak à 100 stuks

504325
504329
504327
504326
504328
504330
504331

ZUUR
VRIJ

Jalema Infinio
scheidingsstrook
• Handige stroken om een onderverdeling aan te brengen in uw
dossiers.

• Standaard voorzien van twee
ponsgaten.
• 225gr chloorvrij en zuurvrij.
• Colorkraft karton volgens ISO9706.
• ICN1 goedgekeurd volgens de
archiefwet.
• FSC gecertiﬁceerd.
• Formaat 225x120mm.
scheidingsstrook
doos à 500 stuks

Product niet gevonden? Bel ons voor informatie!

512615

575

Ordnertoebehoren

Ordnertoebehoren

> ORDNERRUGETIKETTEN

>

ORDNERRUGETIKETTEN VOOR PRINTERS

10

Herma rugetiketten voor elke
printer

10

Elba rugetiketten zelfklevend
• Zelfklevend rugetiket voor het
optimaal gebruiken van ordners.
• Gemaakt van stevig karton.
34x190mm wit/blauw
pak à 10 stuks
34x190mm wit/grijs
pak à 10 stuks
59x190mm wit/blauw
pak à 10 stuks
59x190mm wit/grijs
pak à 10 stuks

• Zelfklevend, oplosmiddelvrij.
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Quantore rugetiketten
zelfklevend

504139
504140

• Zelfklevend rugetiket voor Quantore
ordners.
• Gemaakt van FSC-gecertiﬁceerde
grondstoﬀen.

504138
504130

10

Leitz rugetiketten
zelfklevend

10

62x192mm blauw
pak à 10 stuks
62x192mm geel
pak à 10 stuks
62x192mm grijs
pak à 10 stuks
62X192mm groen
pak à 10 stuks
62x192mm rood
pak à 10 stuks
62x285mm blauw
pak à 10 stuks
62x285mm geel
pak à 10 stuks
62x285mm groen
pak à 10 stuks
62x285mm rood
pak à 10 stuks
62x285mm wit
pak à 10 stuks
39x192mm blauw
pak à 10 stuks
39x192mm geel
pak à 10 stuks
39x192mm grijs
pak à 10 stuks
39x192mm groen
pak à 10 stuks
39x192mm rood
pak à 10 stuks
39x285mm blauw
pak à 10 stuks
39x285mm geel
pak à 10 stuks
39x285mm groen
pak à 10 stuks
39x285mm rood
pak à 10 stuks
39x285mm wit
pak à 10 stuks

34x190mm wit (smal)
pak à 10 stuks
58x190mm wit (breed)
pak à 10 stuks
60x290mm wit (breed)
pak à 10 stuks

110001
110003
110004

• Rugetiketten, op A4-vellen, zelfklevend.
• Voor een uniform uiterlijk op kantoor
en thuis.
• Geschikt voor alle gangbare ordners.
• Absoluut ondoorzichtig materiaal met
een hoge witheidsgraad.
• Blanco ideaal voor bedrijfslogo, opschriften en ordneraantekeningen.
• Goed hechtend ook bij veelvuldig
gebruik van de ordner.
• Milieuvriendelijk: hoogwaardig,
chloorvrij gebleekt speciaal papier.
• FSC-gecertiﬁceerd, oplosmiddelvrije
contactlijm.
• Etiketten zijn 100% recyclebaar via het
oud papier, verpakking van gerecycled
karton.
• Zeer goede afdrukresultaten op
alle laser- inkjetprinters en kopieerapparaten.
• Gratis softwareoplossingen: www.
herma.com/software.

38x192mm wit doos à 10 vel
38x192mm wit doos à 25 vel
61x192mm wit doos à 10 vel
61x192mm wit doos à 25 vel
61x297mm blauw
doos à 20 vel
61x297mm wit doos à 25 vel

816666
817750
816667
817742
817753
817744

504253
504255
504250
504254
504252
504263
504265
504264
504262
504260
25

504283
504285
504280
504284
504282
504273

Avery rugetiketten voor elke
printer
•
•
•
•

504275

•

504274

•

504272
504270

•
•

Zelfklevende rugetiketten.
Eenvoudig bedrukbaar.
Op A4 vel, in diverse kleuren.
Avery rugetiketten schijnen niet
door (BlockOUT).
Alle witte etiketten zijn FSCgecertiﬁceerd.
Het etiket is blanco, waardoor u ze
volledig kan personaliseren.
Ook geschikt voor kopieermachines.
Gratis templates en software via
avery.eu

38x192mm wit pak à 25 vel 8 1 7 4 9 4
39x192mm wit pak à 25 vel 8 1 7 2 5 8
59x192mm wit pak à 25 vel 8 1 7 5 0 4
59x192mm wit doos à 100 vel 8 1 7 5 0 5
61x192mm wit pak à 25 vel 8 1 7 1 9 3
61x192mm blauw
817528
pak à 20 vel
61x192mm geel pak à 20 vel 8 1 7 5 1 9
61x192mm groen
817521
pak à 20 vel
61x192mm rood pak à 20 vel 8 1 7 5 3 0
61x192mm wit pak à 25 vel 8 1 7 4 9 5
61x192mm wit doos à 100 vel 8 1 7 0 0 5
61x297mm wit pak à 25 vel 8 1 7 5 3 3

Product niet gevonden? Bel ons voor informatie!
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Ringbanden

> ORDNERRUG-INSTEEKETIKETTEN

> RINGBANDEN A4 2-RINGS

10

Quantore rug-insteekkaart
• Insteeketiketten voor Quantore
ordners.
• Gemaakt van FSC-gecertiﬁceerde
grondstoﬀen.

30x188mm wit pak à 10 stuks 1 1 0 0 0 0
53x188mm wit pak à 10 stuks 1 1 0 0 0 2

2

Exacompta PP ringband
A4 2-rings
• Een omslag in soepele en stevige PP
voor een intensief gebruik.
• Alleen verpakking per kleur is voorzien
van een rugetiket voor een gemakkelijke identiﬁcatie van uw dossiers.

• A4-formaat, geschikt voor het
opbergen van geperforeerde bladen,
insteekhoezen en A4-tussenbladen.
• 2-rings O-mechaniek van 15mm in de
rug gemonteerd.
• Rugbreedte 20mm.
• Top budget product!
blauw
rood
zwart
assorti

doos à 20 stuks
doos à 20 stuks
doos à 20 stuks
doos à 20 stuks

256013
256012
256011
256018

2

• De A4 ringband heeft een 2-rings
O-mechaniek van 15mm in de rug
gemonteerd .
• Rugbreedte van 20mm.
• Geschikt voor het opbergen van
• Het Crystal gamma is stevig en
geperforeerde bladen, showtassen en
gemaakt van transparant gekleurd polypropyleen, voor een helder en handig A4 tabbladen.
• Verkrijgbaar in 5 transparante kleuren.
klassement.

Exacompta Crystal ringband
A4 2-rings

• Het is een soepele map, bestand
tegen veelvuldig gebruik.

wit
assorti

doos à 20 stuks
doos à 30 stuks

256001
256002

10

Elba rug-insteekkaart
• Rug-insteeketiketten van 250gr
karton.
• Dubbelzijdig bedrukt.

24x159mm wit
30x190mm wit
44x159mm wit
54x190mm wit

pak à 10 stuks
pak à 10 stuks
pak à 10 stuks
pak à 10 stuks

502139
502063
502119
502059

2

10

Leitz rug-insteekkaart
• Voor ordners met etiketvenster.
• Dubbelzijdig bedrukt.
• Karton 160 g/m².

578

32x191mm grijs pak à 10 stuks 504290
58x190mm wit pak à 10 stuks 504240

2

HF2 ringband A4 2-rings
transparant

Esselte Vivida ringband
A4 2-rings

• Een A4 ringband gemaakt van
transparant polypropyleen.
• De dikte van het materiaal is 0,75mm.
• Rond mechaniek van 16mm in de rug
gemonteerd.
• Rugbreedte 22mm.
• Verkrijgbaar in 5 transparante kleuren.

• De kwaliteisringbanden van Esselte.
• Karton uit één stuk overtrokken met
PP-folie in linnenstructuur.
• Met rond mechaniek van 25mm,
geklonken op het achterplat.
• Etikethouder op de rug.
• FSC-gecertiﬁceerd.
• Rugbreedte 42mm.
• Doos à 10 stuks

wit
assorti

doos à 20 stuks
doos à 20 stuks

264487
264486

ringband 2-rings grijs
ringband 2-rings wit
ringband 2-rings assorti
ringband 2-rings blauw
ringband 2-rings groen
ringband 2-rings rood
ringband 2-rings zwart

Product niet gevonden? Bel ons voor informatie!

264699
264690
264698
264693
264694
264692
264691
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Ringbanden

Ringbanden
> RINGBANDEN A4 4-RINGS

4
4

2

Exacompta PP ringband A4
4-rings

2

Oxford Touareg ringband A4
2-rings

Quantore ringband A4 2-rings

• Een extra garantie voor een 100%
• Oxford Touareg 2-rings ringband
milieuvriendelijk en duurzaam product.
gemaakt van 100% recyclebaar materi• Met zelfklevend rugetiket.
aal.
• D-mechaniek van 20mm.
• 100% chloorvrij (TCF) en zonder
2-rings naturel
257522
kleurstoﬀen geproduceerd.

• Met polypropyleen overtrokken karton.
• Rechte transparante insteektas op
binnenzijde voorplat.
• D-mechaniek van 20mm geklonken op
het achterplat.
• Rugbreedte 35mm.

Exacompta Crystal ringband
A4 4-rings

20mm wit
20mm zwart
20mm rood
20mm blauw
20mm assorti
doos à 20 stuks

268803
268804
268805
268806
268832

• Een omslag in soepele en stevige PP
voor een intensief gebruik.
• Alleen verpakking per kleur is voorzien
van een rugetiket voor een gemakkelijke identiﬁcatie van uw dossiers.
• A4-formaat, geschikt voor het
opbergen van geperforeerde bladen,
insteekhoezen en A4-tussenbladen.

• 4-rings O-mechaniek van15mm in de
rug gemonteerd.
• Rugbreedte 20mm.
• Top budget product!
blauw
rood
zwart
assorti

doos à 20 stuks
doos à 20 stuks
doos à 20 stuks
doos à 20 stuks

256023
256022
256021
256028

• Het Crystal-gamma is schitterend en
intens voor een frisse beleving op
school en kantoor, dankzij de felle
kleuren.
• Doorschijnend en gekleurd polypropyleen voor een optimaal klassement.
• Een soepele map die bestand is tegen
veelvuldig gebruik.
• A4-formaat, geschikt voor het
klasseren van geperforeerde bladen,

insteekhoezen en A4-tussenbladen.
• Een rond 4-rings mechaniek van 15mm
in de rug gemonteerd.
• De rugbreedte is 20mm.
• Verkrijgbaar in 5 transparante kleuren.
transparant doos à 20 stuks 2 5 6 0 0 0
assorti
doos à 30 stuks 2 5 6 0 0 3

2

Leitz Cosy ringband A4
2-rings

2

Leitz WOW ringband A4
2-rings
• Trendy kartonnen ringband in schitterende kleuren voor het WOW-eﬀect op
je bureau.
• Past perfect bij de andere WOW-range
producten.
• Voor A4 Maxi formaat te gebruiken
met tabbladen en showtassen.

580

• Ringbanden van stevig karton
overtrokken met glossy gekleurd
papier.
• Met D-mechaniek van 25mm geklonken op het achterplat.
• Rugbreedte 40mm.
• FSC-gecertiﬁceerd.
blauw
ijsblauw
paars
roze
geel
groen
zwart
wit

doos à 10 stuks
doos à 10 stuks
doos à 10 stuks
doos à 10 stuks
doos à 10 stuks
doos à 10 stuks
doos à 10 stuks
doos à 10 stuks

502870
502826
502827
502869
503020
503021
503022
503023

• De Cosy A4 Ringband is ideaal voor
het presenteren of opbergen van A4
documenten, zodat ze overzichtelijk
en gemakkelijk toegankelijk blijven.
• Beschikt over 2 ronde ringen van
25 mm voor maximaal 190 vel papier
van 80 grams.
• Stijlvol rugetiket voor gemakkelijke
identiﬁcatie van inhoud wanneer het
op een plank of in een archiefkast
wordt geplaatst.
• Gemaakt van lichtgewicht PP.
• Perfect voor gebruik onderweg.
• Combineer met showtassen en
tabbladen voor het snel terugvinden
van documenten en om de inhoud te
beschermen.
• Plasticvrije verpakking.

4

HF2 ringband A4 4-rings
transparant
• Een A4 ringband gemaakt van
transparant polypropyleen.
• De dikte van het materiaal is 0,75mm.
• Rond mechaniek van 16mm in de rug
gemonteerd.
• Rugbreedte 22mm.
• Verkrijgbaar in 5 transparante kleuren.
geel
doos à 10 stuks
grijs doos à 10 stuks
blauw doos à 10 stuks

1397873
1397889
1397890

assorti doos à 20 stuks
transparant helder
doos à 20 stuks

264488
264489

4

Oxford Touareg ringband A4
4-rings
• Oxford Touareg 4-rings ringband
gemaakt van 100% recyclebaar
materiaal.
• 100% chloorvrij (TCF) en zonder kleurstoﬀen geproduceerd.

• Een extra garantie voor een 100%
milieuvriendelijk en duurzaam product.
• Met zelfklevend rugetiket.
• O-mechaniek van 25mm geklonken op
het achterplat.
• Rugbreedte 35mm.
25mm naturel

Product niet gevonden? Bel ons voor informatie!

257523
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Ringbanden
> RINGBANDEN A4 2-RINGS MET SHOWTAS

> RINGBANDEN A4 4-RINGS MET SHOWTAS

4
4

Esselte Vivida ringband
A4 4-rings
• De kwaliteitsringbanden van Esselte.
• Karton uit één stuk overtrokken met
PP-folie in linnenstructuur.
• Met O-mechaniek van 25mm, geklonken op het achterplat.
• Etikethouder op de rug.
• FSC-gecertiﬁceerd.
• Rugbreedte 42mm.

Quantore
presentatieringband
A4 4-rings

4
2

Quantore ringband A4 4-rings
ringband 4-rings blauw
ringband 4-rings geel
ringband 4-rings groen
ringband 4-rings rood
ringband 4-rings wit
ringband 4-rings zwart

265693
265695
265694
265692
265690
265691

• Met polypropyleen overtrokken karton.
• Rechte transparante insteektas op
binnenzijde voorplat.
• D-mechaniek van 20mm geklonken op
het achterplat.
• Rugbreedte 35mm.

20mm wit
20mm zwart
20mm rood
20mm blauw
20mm assorti
doos à 20 stuks

268808
268809
268810
268811
268833

Esselte presentatieringband
A4 2-rings
• Met insteektassen aan de voorzijde
en rug.
• Capaciteit van 190vel.

• Beide zijden gelijmd en naden gelast
voor een gladde afwerking.
• FSC-gecertiﬁceerd.
25mm O-mech
30mm D-mech

265719
265720

• Panoramaringband met 4 D-ringen.
• PP.
• 3 insteekhoezen aan de buitenkant
om de front en back cover te
personaliseren.
• 2 insteekhoezen aan de binnenkant.
• A4-maxi formaat, geschikt voor alle
soorten documenten.

20mm
25mm
30mm
40mm
15mm
50mm

268841
268842
268843
268844
268840
268845

wit
wit
wit
wit
wit
wit

> RINGBANDEN A4 23-RINGS

4

4

Leitz WOW ringband A4
4-rings
• Trendy kartonnen ringband in
schitterende nieuwe kleuren voor het
WOW-eﬀect op je bureau.
• Past perfect bij de andere WOW-range
producten.
• A4-Maxi formaat te gebruiken met
tabbladen en showtassen.
• Ringbanden van stevig karton

582

overtrokken met glossy gekleurd
papier.
• Met D-mechaniek van 25mm
geklonken op het achterplat.
• Rugbreedte 40mm.
• FSC-gecertiﬁceerd.
blauw
ijsblauw
paars
roze
geel
groen
zwart
wit

doos à 10 stuks
doos à 10 stuks
doos à 10 stuks
doos à 10 stuks
doos à 10 stuks
doos à 10 stuks
doos à 10 stuks

502875
502878
502879
502874
503024
503025
503026
503027

23

Quantore ringband A4
23-rings
•
•
•
•

19mm wit
268813
19mm zwart
268814
19mm rood
268815
268816
Met polypropyleen overtrokken karton. 19mm blauw
19mm assorti
268818
Rechte transparante insteektas op
doos à 20 stuks
binnenzijde voorplat.
27mm wit
268825
Met rond mechaniek van 19mm en een 27mm zwart
268826
rugbreedte van 42mm.
27mm D rood
268827
268828
Of een D-mechaniek van 27mm en een 27mm blauw
27mm assorti doos à 14 stuks 2 6 8 8 3 0
rugbreedte van 45mm.

Oxford Polyvision
presentatieringband
A4 4-rings
• Zeer geschikt voor het snel en
gemakkelijk opbergen, terugvinden en
presenteren van documenten.
• A4 kunststof ringband met 4-rings
O-mechaniek in trendy kleuren.
• Vervaardigd van 0,8mm transparant
kunststof.
• Transparante, glasheldere insteektas op de voorzijde voor individuele
opmaak.

4

• Insteektas met speciale hoekopeningen zodat documenten gemakkelijk
in- en uitneembaar zijn.
• Gratis personaliseerbaar via
www.elbaprint.com.
15mm blauw doos à 12 stuks
15mm transparant
doos à 12 stuks
15mm assorti
doos à 12 stuks
20mm blauw doos à 12 stuks
20mm transparant
doos à 12 stuks
20mm assorti
doos à 18 stuks

257593
257598
257599
257583
257588
257589

Oxford Polyvision Maxi
presentatieringband
A4 4-rings
• De Oxford Polyvision Maxi zijn 4-rings
ringbanden.
• De producten zijn vervaardigd van
stevig transparant 1,5mm kunststof.
• De glasheldere insteektassen op de
voorzijde, achterzijde en rugzijde van
de producten zijn onuitscheurbaar en
via de hoekopening zijn documenten
gemakkelijk in- en uit te nemen.

• Het unieke assortiment van Polyvision
Maxi bestaat uit transparante presentatie ringbanden in de formaten
A3 staand en A3 liggend naast het
standaard A4-formaat.
• De Polyvision Maxi producten zijn
in diverse extra brede rugbreedtes
leverbaar.
• Gratis personaliseerbaar via
www.elbaprint.com.
25mm
30mm
40mm

doos à 10 stuks
doos à 10 stuks
doos à 10 stuks

Product niet gevonden? Bel ons voor informatie!

257572
257573
257574
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4
4

Esselte presentatieringband
A4 4-rings
• Ringbanden van gelaste PP-folie.
• Bij uitstek geschikt om gepersonaliseerde ringbanden te maken.
• Voor een verzorgde presentatie met
persoonlijke omslag.
• Met insteekhoezen op de voorzijde
en rug.
• FSC-gecertiﬁceerd.
16mm blauw
16mm rood
16mm wit
16mm zwart
20mm blauw
20mm rood
20mm wit
20mm zwart
25mm blauw
25mm rood
25mm wit
25mm zwart
30mm blauw
30mm rood
30mm wit
30mm zwart
40mm wit
50mm wit

doos à 10 stuks
doos à 10 stuks
doos à 10 stuks
doos à 10 stuks
doos à 10 stuks
doos à 10 stuks
doos à 10 stuks
doos à 10 stuks
doos à 10 stuks
doos à 10 stuks
doos à 10 stuks
doos à 10 stuks
doos à 10 stuks
doos à 10 stuks
doos à 10 stuks
doos à 10 stuks
doos à 10 stuks
doos à 10 stuks

265723
265722
265707
265724
265715
265721
265711
265714
265753
265709
265712
265710
265718
265717
265713
265716
265725
265726

Esselte presentatieringband
A4 4-rings Deluxe
• Voorzie uw ringbanden van een
persoonlijke noot.
• Te personaliseren door transparante
insteektassen op de voorzijde en de
rug.
• Karton met geplakte en gelaste
PP-folie.
• Insteektas op voorzijde, rug en
horizontaal insteekvak aan de
binnenkant.
• 4 D-ringen.
16mm wit
20mm blauw
20mm rood
20mm wit
20mm zwart
25mm wit
30mm blauw
30mm rood
30mm wit
30mm zwart
40mm wit
45mm wit
52mm wit

doos à 10 stuks
doos à 10 stuks
doos à 10 stuks
doos à 10 stuks
doos à 10 stuks
doos à 10 stuks
doos à 10 stuks
doos à 10 stuks
doos à 10 stuks
doos à 10 stuks
doos à 10 stuks
doos à 10 stuks
doos à 10 stuks

265760
265773
265772
265770
265771
265780
265793
265792
265790
265791
265800
265810
265820

4

Leitz presentatieringband A4
4-rings Softclick
4

Esselte presentatieringband
A4 4-rings extra
• Panorama ringband in A4 Maxi formaat
voor universele compatibiliteit met
papier, showtassen en indexen.
• Lederen uitstraling, milieuvriendelijke
PP folie, aan beide zijden gelijmd en
naden gelast voor een gladde afwerking, zonder luchtbellen en golven.
• 3 insteektassen aan buitenzijde voor
personalisatie, 3 insteektassen aan
binnenzijde voor opbergen van losse
papieren.
• 30 mm, 4 D-ringen.
• FSC® gecertiﬁceerd.
30mm wit
40mm wit
50mm wit
60mm wit

584

doos à 10 stuks
doos à 10 stuks
doos à 10 stuks
doos à 10 stuks

265684
265741
265705
265685

• Voorzien van gepatenteerd eenvoudig
te openen 4-rings D-mechaniek.
• Dit speciale mechanisme met blokkeersysteem voorkomt dat het mechaniek
openspringt en de documenten eruit
vallen.
• Voorzien van twee transparante
tassen op de voorzijde en de rug.
• Cover heeft Alu-brush embossing,
wat vingerafdrukken voorkomt.
• Met horizontale insteektas aan de
binnenzijde.
• Polypropyleen.
• Duurzaam door extra sterk design.
• FSC-gecertiﬁceerd.
20mm wit doos à 6 stuks
25mm wit doos à 6 stuks
30mm blauw doos à 6 stuks
30mm wit doos à 6 stuks
30mm zwart doos à 6 stuks
40mm wit doos à 4 stuks
50mm wit doos à 4 stuks
60mm wit doos à 4 stuks

265840
265850
265863
265860
265861
265870
265880
265890

Product niet gevonden? Bel ons voor informatie!
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Ringbandinterieurs
> SHOWTASSEN 4-GAATS

100

4

Quantore showtas A4 4-gaats
• Polypropyleen.
• Copysafe.
• De bovenzijde is open voor het in- en
uithalen van documenten.
• Met vier versterkte ponsgaten voor
opberging in mappen, ringbanden en
ordners.

F
E
I
T
C
E
EFFRCHIVERENR
A MET KLEU

100

0,08mm glad doos à 100 stuks 2 7 0 5 3 9
0,08mm met nerf
270540
doos à 100 stuks
0,11mm glad doos à 100 stuks 2 7 0 5 3 7

4

Leitz showtas A4 4-gaats
• Topkwaliteit showtas voor intensief
gebruik.
• Door meerdere perforatiegaten zijn
documenten handig op te bergen in
ordners en ringbanden.

0,08mm PVC doos à 100 stuks 510531
0,13mm PP doos à 100 stuks 510566
0,12mm PP doos à 100 stuks 510532

Archiveren en opbergen
met Quantore
Eindelijk eens orde scheppen in die chaos van papieren op je bureau? Het Quantore merk heeft
verschillende mogelijkheden voor het opbergen en archiveren van documenten. Van ordners tot
ringbanden en van showtassen tot aan indextabs. Ook de Quantore gemeente archiefdoos (art.nr. 531060)
is ideaal voor het archiveren van documenten, die vervolgens weer geplaatst kunnen worden in de
Quantore archiefcontainer (art.nr. 1387508). Zo heb je binnen de kortste keren een opgeruimde werkplek.

100

4

Leitz showtas A4 4-gaats
speciaal
• Kwaliteitsshowtassen van polypropyleen.
• Zeer groot gebruikscomfort dankzij de
open zijde aan de bovenkant en aan
0,13mm
de perforatiezijde.

doos à 100 stuks 5 1 0 5 3 8

Product niet gevonden? Bel ons voor informatie!

587

Ringbandinterieurs

Ringbandinterieurs
> SHOWTASSEN 11-GAATS

4

50

Leitz Showtas met klep A4
4-gaats
• Polypropyleen.
• Rechterzijde open, af te sluiten met
klep.
0,13mm 4764
50 stuks

doos à 5 1 0 5 4 1

11

100
10

Leitz standaard showtas A4
11-gaats

4

3

Leitz Harmonica showtas A4
11-gaats 0.17mm

• Kwaliteitsshowtassen van polypropyleen.
• Copysafe.
• Opening aan bovenzijde.
• Met 11 versterkte ponsgaten
voor opberging in mappen, ringbanden
en ordners.
0,07mm
0,10mm

Leitz Showtas A4 met
expansievouw 4-gaats

11

• Om uw papieren netjes en overzichtelijk op te bergen.
• Met expansievouw, dus ook geschikt
om dikkere brochures of folders in op
te bergen.
• PVC.
• Capaciteit 200vel papier.
• 11-gaats.

doos à 100 stuks 5 1 0 5 5 1
doos à 100 stuks 5 1 0 5 3 6

0,17mm
pak à 10 stuks
0,17mm
pak à 5 stuks
0,17mm PVC met klep
bovenzijde pak à 5 stuks

510561
510560
510569

• Harmonica showtas met metalen
inhangstrip.
• Deze zeer stevige uitzetbare showtas
blijft dankzij de metalen strip rechtop
in een order staan.
• Extra dik 0,17mm soepel PVC.
• Met metalen boord voor extra
duurzaamheid.
• Capaciteit 200vel papier.
• 6-gaats.
0,17mm A4 PVC pak à 3 stuks 5 1 0 5 5 4

50

Leitz Showtas A3 4-gaats
• Gestructureerde 0,13 mm recyclebare
PP folie.
• Copysafe.
• Makkelijk op te bergen in ordners en
ringbanden door showtas te vouwen
tot A4 formaat.
• Makkelijke toegang tot documenten
dankzij uitsnede.
• Opening aan bovenzijde.
0,13mm A3 PP
doos à 50 stuks

588

11

4

510537

11

Leitz CombiFile showtas A4
11-gaats

Leitz showtas Recycle
11-gaats

• Showtas en zichtmap in één door
middel van uitvouwbare, 11-gaats
perforatiestrip.
• De combimappen zijn voorzien van een
afsluitbare bovenhoek voor bescherming van uw documenten.
• Met een labelvenster met label.
• Materiaal: 200 micron polypropyleen.

• De meervoudig geperforeerde strip
zorgt voor het eenvoudig opbergen
van documenten in ringbanden en
ordners.
• Gemaakt van 90% gerecycled plastic
(extern gecontroleerd en gecertiﬁceerd door UL), klimaatneutraal en
100% recyclebaar.

Combimap set à 5 stuks
Combimap harde rug
set à 3 stuks
Combimap set à 3 stuks
Sorteermap set à 3 stuks

510731
510735
510733
510737

A3 11-gaats dwars PP
1398118
A4 Maxi 11-gaats PP
1398119
A5 6-gaats PP transparant mat 1398124

Product niet gevonden? Bel ons voor informatie!
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Ringbandinterieurs
Hoe kleuren structuur aanbrengen op je werkplek

Effectief archiveren
met kleur
Het creëren van een overzichtelijk archiveersysteem is al moeilijk in de kantooromgeving, laat staan in huis. Elke dag worden er ongeveer twee nutteloze uren
besteed aan het zoeken van bestanden en documenten. Vooral in het
thuiskantoor zijn de werkdocumenten vaak verdeeld over de hele woonruimte.
10

Niet echt praktisch. Om het ordenen van je documenten makkelijker te maken
is er een simpele oplossing: kleur!

11

Quantore showtas A3
11-gaats
• Polypropyleen.
• Met 11 versterkte ponsgaten voor
opberging in mappen, ringbanden
en ordners.
• A3-formaat.
270586
270587

A3 liggend
A3 staand

> SHOWTASSEN 23-GAATS

10

23

Quantore showtas A4
23-gaats
• Polypropyleen.
• Copysafe.
• De bovenzijde is open voor het
in- en uithalen van documenten.
• Met 23 versterkte ponsgaten voor
opberging in mappen, ringbanden en
ordners.
0,06mm met nerf
pak à 10 stuks
0,08mm met nerf
pak à 25 stuks
0,08mm glad pak à 25 stuks
0,11mm glad pak à 25 stuks
0,06mm glad
doos à 100 stuks
0,06mm met nerf
doos à 100 stuks

590

270548
270542
270541
270538
270545
270546

Je (thuis)werkplek
First things ﬁrst. Een goed archiveersysteem kan niet
zonder passende ordners, brievenbakken en opbergdozen. Kies voor verschillende kleuren en geef elk
opbergproduct een categorie. Het is makkelijker om een
factuur te vinden als je weet dat alle ﬁnanciële documenten in een blauwe ordner zitten. Ook is het gebruik
van gekleurde indextabs aan te raden. Kleuren stellen
ons namelijk in staat om patronen te herkennen, zonder
er veel over na te hoeven denken. Door dit onderbewuste eﬀect van kleur kun je alles in één oogopslag vinden.
Erg handig als je tijd wilt besparen!

Je digitale werkplek
Je kan het sorteren met kleur toepassen op
papierwerk, maar natuurlijk ook op digitale bestanden.
Gebruik voor je online archief labels in dezelfde kleuren
als je oﬀline archief. Zo vind je gemakkelijk de papieren
én digitale documenten
die bij elkaar horen. Je
kunt er daarnaast voor
kiezen om ook mails met
hetzelfde label en dezelfde kleur toe te voegen.
Zo kun je alle belangrijke
informatie eenvoudig
terugvinden op één plek.
Ook is het verstandig om
activiteiten en meetings
in je agenda in te delen in
verschillende kleuren. Dit
geeft een helder overzicht van meetings, taken
en privéafspraken.

Aan de slag
Orde creëren met kleuren kan ontspannend zijn. Bovendien zorgt een geordend
en kleurrijk bureau voor een eﬀectievere
werkdag. Kijk eerst naar de gedrukte
bestanden die je wilt organiseren en
bepaal bijpassende categorieën. Geef
vervolgens elke categorie een kleur.
Doe dit daarna ook voor je digitale
documenten. Verzamel dan de benodigde
materialen om de documenten op je
werkplek op kleur te sorteren. Denk
hierbij aan gekleurde archiefmappen en
-dozen. Test de categorieën met bijbehorende kleuren tot slot een tijdje uit.
Is het duidelijk waar bepaalde documenten horen? Dan kan jouw gestructureerde werkdag niet meer stuk!

Tabbladen

Tabbladen

> TABSTROKEN

60
50

96

100

Post-it Index tabs in pijlvorm
• Focus op sleutelwoorden en
concepten.
• Nooit meer zoeken en bladeren, de
indexen wijzen u direct op de kern van
de zaak.
• Heldere kleuren met opdruk of in
pijlvorm.

Post-it markeerstroken
•
•
•
•
•
•

Herpositioneerbaar.
Uitstekend beschrijfbaar.
Verwijderbaar zonder beschadiging.
Gemakkelijk mee te nemen.
11,9 mm breed.
24 stuks per pak.

pijl 684ARR3 set à 96 stuks 3 9 2 6 2 9
pijl 684AAR3 set à 96 stuks 3 9 2 6 2 8

• Nooit meer zoeken en bladeren,
de indexen wijzen u direct op de
kern
van de zaak.
• Diverse kleurstellingen zonder opdruk.
• Herpositioneerbaar.
• Uitstekend beschrijfbaar.

Post-it Index tabs standaard
assorti

Post-it Index tabs standaard
• Verwijderbaar zonder beschadiging.
• Gemakkelijk mee te nemen.
• Verkrijgbaar in formaat 15x50mm
met 100 tabs per kleur en 15x50mm
met 50 tabs per kleur.
15x50mm 670/5
12.7x44.4mm 670/5CA
set à 5x50 stuks
12.7x44.4mm 670/5JA
set à 5x50 stuks

213221
213218
213219

• Nooit meer zoeken en bladeren, de
indexen wijzen u direct op de kern van
de zaak.
• Heldere kleuren en verkrijgbaar in
breedte 25,4mm.
• Herpositioneerbaar.
• Uitstekend beschrijfbaar.
• Verwijderbaar zonder beschadiging.
• Gemakkelijk mee te nemen.
• Duidelijk door gebruik van kleurcodes.

blauw 680BLU set à 50 stuks
felblauw 680-23
set à 50 stuks
felroze 680-21 set à 50 stuks
geel 680YEL
set à 50 stuks
groen 680GRE set à 50 stuks
oranje 680ORA set à 50 stuks
paars 680PUR set à 50 stuks
rood 680RED set à 50 stuks
assorti 680P 10+2
pak à 12 stuks

213223
213233
213229
213225
213224
213226
213228
213222
213248

• Nooit meer zoeken en bladeren, de
indexen wijzen u direct op de kern van
de zaak.
• Heldere kleuren en verkrijgbaar in
breedte 11,9mm.
• Herpositioneerbaar.
• Uitstekend beschrijfbaar.
• Verwijderbaar zonder beschadiging.
• Gemakkelijk mee te nemen.
• Duidelijk door gebruik van kleurcodes.

blauw/groen/paars
set à 3x20 stuks
blauw/groen/roze/oranje
set à 140 stuks
blauw/groen/roze/paars/geel
set à 100 stuks
rood/blauw/geel/groen
set à 140 stuks
6834 4+2 gratis

213230

Product niet gevonden? Bel ons voor informatie!
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213220
213242
392627
213227

24

Post-it Index Strong extra
breed
66

Post-it Index Strong
• Extra sterk voor langdurig gebruik.
• Voorkomt beschadiging bij frequent
gebruik.
• Gedeeltelijk transparant.
• Beschrijfbaar.
• Verschillende opvallende kleuren.
• Herpositioneerbaar.
• 25.4x38mm.

592

3x22 tabs 686RYB
set à 66 stuks
3x22 tabs 686PGO
set à 66 stuks
3x12 tabs 686PGOT
set à 3x12 stuks

313246
313247
313248

• Extra sterk voor langdurig gebruik.
• Voorkomt beschadiging bij frequent
gebruik.
• Gedeeltelijk transparant.
• Beschrijfbaar.
• 24 stuks in 4 verschillende opvallende
kleuren.
• Herpositioneerbaar.
• 51mmx38mm.
• Gebogen versie speciaal geschikt
voor hangmappen.
• De platte versie voor dossier-en
postmappen.

200
50

Post-it Index tabs met opdruk

rechte tab 686F
set à 24 stuks
gebogen tab 686A
set à 24 stuks

313252
313253

• Heldere kleuren met opdruk of in
pijlvorm.
• Herpositioneerbaar.
• Uitstekend beschrijfbaar.
• Verwijderbaar zonder beschadiging.
• Gemakkelijk mee te nemen.
• 25,4mm breed.
• 50 stuks per pak.

• Zorg ervoor dat klanten of collega’s
direct in actie komen.
• Nooit meer zoeken en bladeren, de
indexen wijzen u direct op de kern van opdruk handtekening plaatsen 3 9 2 6 3 3
set à 50 stuks
de zaak.

Quantore indextabs
• Kleuren neon roze, geel, groen en
oranje.
• Dispenser met 4 x 50 stroken.
• Afmeting 20 x 50mm.
indextabs 20x50mm neon
assorti

897265

Tabbladen

Tabbladen

> ORDNERALFABETS

2

Quantore ordneralfabet
• Kunststof tabbladen van polypropyleen.
• 2-gaats.
• 20-delig met alfabet.
• Formaat 18x23cm.

20-delig met alfabet

270525

> TABBLADEN A4 4-GAATS

4

Quantore tabbladen
kunststof grijs 4-gaats
bedrukt
• Grijze kunststof tabbladen van
polypropyleen.
• Dikte 0,12mm.
• De tabs zijn eenzijdig zwart bedrukt.
• Per set verpakt in krimp.

4

Quantore tabbladen
kunststof wit 4-gaats
bedrukt
• Ivoorkleurige kunststof tabbladen
van polypropyleen.
• Dikte 0,12mm.
• De tabs zijn eenzijdig zwart bedrukt.
• Per set verpakt in krimp.

5-delig met cijfers
10-delig met cijfers
doos à 25 stuks
12-delig met cijfers
pak à 10 stuks
15-delig met cijfers
pak à 10 stuks
20-delig met cijfers
pak à 10 stuks
31-delig met cijfers
pak à 5 stuks
20-delig met alfabet
pak à 10 stuks

5-delig met cijfers
doos à 25 stuks
7-delig met cijfers
pak à 25 stuks
10-delig met cijfers
doos à 25 stuks
12-delig met cijfers
pak à 10 stuks
15-delig met cijfers
pak à 10 stuks
20-delig met cijfers
pak à 10 stuks
31-delig met cijfers
52-delig met cijfers
pak à 5 stuks
20-delig met alfabet
pak à 10 stuks
12-delig met maanden
set à 10 stuks

270553
270611
270554
270555
270556
270557
270558
270613
270527
270609

4

Quantore tabbladen
kunststof grijs 4-gaats met
venster
• Grijze kunststof tabbladen van
polypropyleen.
• Dikte 0,12mm.
• Zonder bedrukking, dus geschikt voor
een vrije indeling.

• De tabs zijn voorzien van opgelaste
transparante vensters.
• Beschrijfbare tekststrookjes worden
bijgeleverd.
• Per set verpakt in krimp.
5-delig met venster
doos à 25 stuks
10-delig met venster
doos à 25 stuks
12-delig met venster
pak à 10 stuks
15-delig met venster
set à 10 stuks
20-delig met venster
set à 10 stuks

270530
270531
270532
270605
270606

270559
270560
270561
270562
270563
270564
270526

4
4

Quantore tabbladen
kunststof wit 4-gaats met
venster
• Ivoorkleurige kunststof tabbladen
van polypropyleen.
• Dikte 0,12mm.
• De tabs zijn voorzien van opgelaste
transparante vensters.
• Per set verpakt in krimp.

594

4

Quantore tabbladen
kunststof grijs 4-gaats extra
breed
5-delig met venster
doos à 25 stuks
10-delig met venster
12-delig met venster

270533
270534
270535

• Extra brede tabbladen voor gebruik
tussen showtassen of voor extra
onderverdeling in combinatie met
standaard tabbladen.

Quantore tabbladen
kunststof gekleurd 4-gaats
• Grijze kunststof polypropyleen.
• Dikte 0,12mm.
• Per set verpakt in krimp.
20-delig met alfabet VE:10

270385

• Kunststof tabbladen van polypropyleen.
• Dikte 0,12mm.
• Zonder bedrukking, dus geschikt voor
een vrije indeling.

•
•
•
•

Met index voorblad.
De bladen en tabs zijn beschrijfbaar.
Assorti kleuren.
Per set verpakt in krimp.

5-delig
10-delig

doos à 25 stuks
doos à 25 stuks

Product niet gevonden? Bel ons voor informatie!

270512
270514
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Tabbladen

Tabbladen

4

Quantore tabbladen karton
wit 4-gaats
• Tabbladen van een mooie kwaliteit
in wit 170gr karton.
• De tabs en de ponsgaten zijn met
glashelder kunststof versterkt.
• Zowel met aan twee zijden bedrukte
tabs, als met gekleurde blanco tabs
verkrijgbaar.
• Per set verpakt in krimp.

5-delig
pak à 25 stuks
10-delig pak à 25 stuks
5-delig met cijfers
pak à 25 stuks
10-delig met cijfers
pak à 25 stuks
12-delig met cijfers
pak à 10 stuks
15-delig met cijfers
pak à 10 stuks
20-delig met cijfers
pak à 10 stuks
31-delig met cijfers
pak à 5 stuks
20-delig met alfabet
pak à 10 stuks

270516
270517
270518
270519
270520
270521
270522
270523
270524

ISO

11

9706
NORM

ISO

11

9706

Exacompta tabbladen
Glanskarton
• Tabbladen gemaakt van stevig glanskarton.
• Het glanskarton is duurzamer en
geschikt vooor intensief gebruik.
4

Exacompta tabbladen
Glanskarton extra breed

NORM

•
•
•
•

Dikte 0.30mm.
225gr.
FSC gecertiﬁceerd.
Met universele ponsgaten.

6-delig
12-delig

set à 50 stuks
set à 25 stuks

270267
270268

• Stevige, duurzame tabbladen in
versterkt glanskarton, aangepast
aan een intensief gebruik.
• Het A4 maxi formaat is ideaal om
geperforeerde showtassen en
rangschikken in A4+ mappen.

•
•
•
•

Dikte 0.50mm.
400gr.
FSC gecertiﬁceerd.
Met bedrukbaar of beschrijfbare
inhoudsopgave.
• Met 11 ponsgaten.
6-delig
12-delig

set à 25 stuks
set à 15 stuks

270271
270272

> TABBLADEN BEDRUKBAAR

Quantore tabbladen karton
gekleurd 4-gaats
• Tabbladen van 175gr recycled karton.
• Tabs verdeeld over de hoogte van het
blad.
• Zonder opdruk.
• Beschrijfbaar.
5-delig doos à 25 stuks
• Assorti kleuren.
10-delig doos à 25 stuks
• Per set verpakt in krimp.

>

270508
270509

TABBLADEN A4 11-GAATS

11

Leitz Recycle tabbladen
• Gemaakt van 90% gerecycled plastic,
100% recyclebaar en klimaatneutraal.
• Voor een overzichtelijke organisatie
van A4 documenten.
• Bedekt de tabs niet bij gebruik van
showtassen dankzij het extra brede
A4 maxi formaat.
• Duurzaam 160 grams, 100% gerecycled kartonnen voorblad met veel
schrijfruimte.
• Universeel 11-gaats perforatie voor
eenvoudig opbergen in verschillende
soorten ordners en ringbanden.
• 0,115 mm gerecycled PP.
• Verpakking 70% gerecyclede plastic
zak, volledig recyclebaar.

596

Avery bedrukbare tabbladen
IndexMaker

Tabblad A4 11-gaats 1-20
1398105
extra breed PP
A4 11-gaats 1-31 extra breed PP 1398109
A4 11-gaats 1-10 extra breed PP 1 3 9 8 1 1 4
A4 11-gaats A-Z extra breed PP 1398116
A4 11-gaats 1-12 extra breed PP 1398122

• Geschikt voor inkjet-, laserprinters
en kopieermachines.
• Kartonnen tabbladen, wit.
• 9-gaats perforatie, 190gr.
• Met bedrukbare tabs én bedrukbaar
indexblad.
• Transparante etiketten om tabs te
personaliseren.

• Voorzien van gebruiksvriendelijke
toepassing om tabs eenvoudig aan
te brengen - Easy Apply; alle etiketten
in één keer op de tabs plaatsen.
• Gratis templates en software via
avery.eu.
• Tabs en perforatierand zijn verstevigd.
• A4-formaat.
• FSC-gecertiﬁceerd.
• Per set verpakt in krimp.
5-delig
6-delig
10-delig
12-delig

set à 10 stuks
set à 10 stuks
set à 10 stuks
set à 10 stuks

272432
272433
272434
272435

Avery bedrukbare tabbladen
ReadyIndex
• Geschikt voor (kleuren)inkjet/
laserprinters en kopieermachines.
• Kartonnen tabbladen met gekleurde,
voorgenummerde tabs.
• 190gr.
• Bedrukbaar indexblad.

• Snel en eenvoudig te bedrukken via
avery.eu.
• Tabs en perforatierand zijn verstevigd.
• A4-formaat.
• 9-gaats perforatie.
• FSC-gecertiﬁceerd.
• Per set verpakt in krimp.
5-delig
6-delig
10-delig
12-delig

set à 10 stuks
set à 10 stuks
set à 10 stuks
set à 10 stuks

Product niet gevonden? Bel ons voor informatie!

272436
272437
272438
272439
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Kaartsystemen

Visitekaartopbergsystemen

> ADRESSENREGISTERS

> VISITEKAARTJES

10

Sigel visitekaartjes

25

Avery visitekaartjes
voor elke printer
• Geschikt voor inkjetprinters,
laserprinters en kopieermachines.
• Maak zelf in een handomdraai professionele visitekaartjes met uw eigen
printer.
• Stevige papierkwaliteit.

72

Oxford Essentials adresboek

25

Kangaro adressenregister
• Telefoonregister in ringband met
voldoende ruimte voor alle relevante
gegevens.
• In deze ringband vindt u een alfabet,
maar ook extra bladen en correctieetiketten.
• Leverbaar in drie formaten.

spiraal assorti doos à 12 stuks
4-rings zwart
4-rings assorti doos à 12 stuks
4-rings large assorti
doos à 12 stuks
navulling voor 4-rings
navulling voor 4-rings large

320228
320223
320224
320226
320225
320227

• Oxford Oﬀice adresboekje met
dubbelspiraal.
• Optik Paper 90grs papier, laat geen
inkt door en is extra wit.
• Schrijft prettig en snel door het
extra gladde oppervlak.
• 72vel.
• Met alfabet voorzien van
geplastiﬁceerde letters.
• Ruimte voor naam, adres, woonplaats,
telefoonnummer, faxnummer, mobiel
nummer en e-mailadres.
A5 assorti
• Kaft in assorti kleuren.

>

pak à 5 stuks

• Formaat 85x54mm.
• Templates zijn eenvoudig te
downloaden via www.avery.eu
250 stuks dubbelzijdig
pak à 25 vel
250 stuks 200gr mat
pak à 25 vel

541408
541423

• Visitekaartjes van Sigel.
• 3C Technologie - met gladde
kanten rondom.
• Zonder perforatie.
• Gemakkelijk ontwerpen, printen en
losmaken.
• 10 kaartjes per vel op A4, formaat
85x55 mm.
• Geschikt voor inkjet of laserprinter.
• FSC-gecertiﬁceerd.

100 stuks 190gr glad LP790
100 stuks 225gr glad LP795
100 stuks 225gr wit met
ronde hoeken LP798

541462
541463
541464

VISITEKAARTENHOUDERS

011371

15

Sigel visitekaartenhouder
metaal
• Bewaar uw kaartjes in een
beschermend etui.
• Klein genoeg om in iedere zak te
passen.
• Elegant afgewerkt aluminium.
• Voor visitekaartjes van 58x90mm.

15 kaarten mat zilver
20 kaarten aluminium
20 kaarten chroom
2x15 kaarten zilver mat

541480
541482
541502
541481

80
90

Oxford MyColour adresboek

Oxford Urban Mix adresboek
• Oxford Oﬀice schriften met alfabet.
• Met dubbelspiraal.
• Optik Paper 90grs papier, laat geen
inkt door en is extra wit.
• Schrijft prettig en snel door het extra
gladde oppervlak.
• Met alfabet, voorzien van
geplastiﬁceerde letters.
• Kaft in assorti kleuren.

598

A5 lijn

pak à 10 stuks

011368

• Oxford MyColour spiraalblok.
• Met geplastiﬁceerde tabs.
• Speciale symbolen voor al uw
contactgegevens.
• Met ﬂexibele, waterafstotende kunststof kaft in vrolijke kleuren.
• Met Optik Paper; laat geen inkt door,
zelfs geen vulpeninkt.
• Hoge kwaliteit 90 grams papier, extra
glad en extra wit.
• Afmetingen 120x148mm.

30
25

Sigel visitekaartenhouder
Torino VZ200
120x148mm assorti

011475

• Visitekaartenmapje van zacht
nappaleer.

• Met 2 grote binnenvakken voor
visitekaartjes en drie zijvakken.
• Geschikt voor 2x15 visitekaartjes.
• Voor visitekaartjes van 60x90mm.
2x15 kaarten zwart

541470

Sigel visitekaartenhouder
Torino VZ270

• De geïntegreerde en niet zichtbare
magneet houdt uw visitekaartjes
optimaal opgeborgen.
• Gevoerd met velours.
• Voor 25 visitekaartjes van 95x60mm.

• Chique hard etui van zacht nappaleer. 25 kaarten zwart

Product niet gevonden? Bel ons voor informatie!

541471
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Visitekaartopbergsystemen

Visitekaartopbergsystemen

> VISITEKAARTENBAKJES

> VISITEKAARTENMAPPEN

80
400

Sigel visitekaartbox
transparant

KW-Trio Visitekaartenbak

• Kaartjes blijven beschermd en toch
altijd bij de hand.
• Kristalheldere look.
• Voor een grote hoeveelheid
visitekaartjes.
• Onverwoestbaar en praktisch.
• Afmetingen binnen 85x56x27mm.

• Visitekaartenbak van metaal met
losse transparante deksel.
• Voor- en achterkant uitzetbaar.
• Zwart.
• Voor kaartformaat 55x90mm.
• Inclusief tabkaarten van A-Z.

106279
541483

50 kaarten
100 kaarten

223040
223060
391040

400 kaartjes
600 kaartjes
800 kaartjes

> VISITEKAARTENMOLENS

Rillstab visitekaartenmap
kunstleer
• Visitekaartorganizer vervaardigd uit
hoogwaardig kunststof materiaal.
• Gesloten formaat 133x290mm.
• Inclusief 32 vast ingelaste PVC
tassen voor het archiveren van 256
visitekaartjes, maximaal formaat
105x65mm.
• Kleur zwart.

Sigel visitekaartenmap

zwart kunstleer

541445

• Visitekaartenmapje van zacht kunstleer.
• Deze elegante mappen van hoge kwaliteit overtuigen door functionaliteit en
schoonheid.
• Ook geschikt voor creditcards.
• Voor visitekaartjes van 58x90mm.

voor 40 kaartjes 75x110x12mm 5 4 1 4 9 5
VZ170
voor 120 kaartjes 92x110x12
541496
mm VZ171

> VISITEKAARTENRINGBANDEN

50

4

Sigel visitekaartenbak
transparant
• Visitekaartenhouder van hoogwaardig,
doorzichtig hard plastic gemaakt.
• Of het nu op de beurs, in een
showroom of op de adviesbalie is - in
deze houder voor visitekaartjes presenteert u uw visitekaartjes opvallend
en goed gesorteerd.
• Voor visitekaartjes tot een breedte
van 94mm.
• Uw visitekaartjes zijn altijd goed te
1 vak 50 kaarten
zien en steeds beschikbaar om mee te 3 vakken 210 kaarten
nemen voor uw klanten en bezoekers. 8 vakken 560 kaarten

600

Rillstab
visitekaartenringband A4

4
200

106280
106281
106282

• Uitbreidbaar.
Durable visitekaartenmolen • De hoesjes kunnen gemakkelijk worden verwisseld.
Visifix
• Met 25-delig alfabetisch register.
• Draaibaar systeem voor het archiveren • Afmetingen 215x120x185mm.
van visitekaarten.
200 hoesjes zwart/grijs
229649
400 hoesjes blauw/zilver
229651
• Inclusief 200 visitekaarthoezen
400 hoesjes zwart/wit
229647
(104x72mm) voor 400 visitekaarten.

Rillstab
visitekaartenringband
• Visitekaartorganizer vervaardigd uit
pvc materiaal.
• Gesloten formaat van de ringband
is165x315mm.
• De ringband heeft in het midden een
4-rings D-mechaniek, ø25mm.

• De ringband is inclusief 15 polypropyleen tassen voor het archiveren
van 120 visitekaartjes, maximaal
formaat 105x65mm.
• Aanvullende visitekaarttassen en
alfabet zijn apart verkrijgbaar.
zwart 18904
visitekaarttassen 4-gaats
pak à 10 stuks

541493
541498

• Visitekaartorganizer vervaardigd uit
hoogwaardig kunststof materiaal.
• A4-formaat ringband.
• De ringband heeft in het midden
een 4-rings D-mechaniek, capaciteit
ø25mm.
• De ringband is inclusief 20 polypropyleen tassen voor het archiveren van
400 visitekaartjes, maximaal formaat
105x65mm.

• De ringband is Inclusief 20-delige
alfabetische index A-Z.
• Kleur zwart.
• Aanvullende visitekaarttassen en
alfabet zijn apart verkrijgbaar.
zwart kunstleer
visitekaarttassen A4
pak à 10 stuks
alfabetindex A4

Product niet gevonden? Bel ons voor informatie!

541446
541447
541450
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Visitekaartopbergsystemen
>

VISITEKAARTTASSEN EN -HOEZEN

10

Etikethouders en insteekhoeken
> INSTEEKHOEKEN ZELFKLEVEND

11

3L hoekmapjes

• De hoekmapjes kunnen op ringbanden,
folders, catalogi of brochures worden
geplakt voor het meesturen van
bijvoorbeeld prijslijsten, brieven of
oﬀertes.

• Zelfklevende hoekmapjes van
transparant polypropyleen voor het
bewaren van documenten.

170x170mm
75x75mm
100x100mm
170x170mm

3L Filing Pockets

• Voor het bevestigen van telefoonlijsten, overzichten, mededelingen,
waarschuwingen en handleidingen op
bijna elk type oppervlak.
• Polypropyleen.
• Opening aan de bovenzijde.

• Zelfklevende, transparante tassen in
verschillende formaten.

A4
A5
A6

Leitz visitekaarttas A4
11-gaats
• Showtas met 8 vakjes voor
16 visitekaartjes.
• Maximaal formaat kaartjes 103x72mm.
0,11mm 4758 pak à 10 stuks

> ETIKETHOUDERS ZELFKLEVEND

510559

3L visitekaarthoezen
zelfklevend
• Ideaal om oﬀertes, catalogi, ringbanden, presentatiemappen etc. een
persoonlijk karakter te geven.
• De afmetingen van de transparante
pockets zijn afgestemd op alle
gangbare formaten visitekaartjes.
• Polypropyleen.

95x60mm
105x60mm
95x60mm
105x60mm
95x60mm

pak à 10 stuks
pak à 10 stuks
doos à 100 stuks
doos à 100 stuks
pak à 10 stuks

541512
541510
541513
541511
541515

pak à 6 stuks
510361
pak à 12 stuks 5 1 0 3 6 3
pak à 12 stuks 5 1 0 3 6 2
doos à 100 stuks 5 1 0 3 6 7

pak à 5 stuks
pak à 5 stuks
pak à 5 stuks

• Door de vol magnetische achterkant,
makkelijk te verwijderen en te
verplaatsen.
• Inclusief geperforeerde insteekkaarten
voor het aanbrengen van barcodes,
nummers, referenties, namen etc.

3L magnetische
etikethouders

• Ideaal voor het laten zien van informatie op metalen ondergronden zoals
kasten, magazijnstellingen, containers 25x75mm pak à 6 stuk
55x102mm pak à 3 stuk
etc.

811580
811582

510359
510358
510357

3L etikethouders
• Labelhouders helpen om uw kantoor
te organiseren en al uw archiefmateriaal op orde te houden.
• Stevige zelfklevende polypropyleen
labelhouders.
• Sterk hechtende lijmlaag, geschikt
voor moeilijke oppervlakken.
• Met blanco insteekkaarten.

3L visitekaarthoezen
zelfklevend met klep
• Hierin kunt u meerdere visitekaartjes
of creditcards bewaren.
• Met hersluitbare klep voor bescherming tegen stof en vuil.
• Polypropyleen.
105x60mm pak à 10 stuks
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541514

3L U-tassen
• Zelfklevende, transparante tassen.
• Polypropyleen.
• Opening aan de korte zijde.

A4
A5
A6

pak à 10 stuks
pak à 10 stuks
pak à 5 stuks

510364
510365
510366

19x75mm
25x75mm
25x102mm
35x75mm
35x102mm
46x75mm
55x102mm
55x102mm
55x150mm
62x150mm
75x150mm

pak à 16 stuks
pak à 12 stuks
pak à 12 stuks
pak à 12 stuks
pak à 12 stuks
pak à 6 stuks
pak à 6 stuks
pak à 104 stuks
pak à 6 stuks
pak à 6 stuks
pak à 3 stuks

811570
811571
811572
811577
811573
811578
811574
811600
811575
811579
811576

Product niet gevonden? Bel ons voor informatie!
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Mappen
>

Mappen

MILIEUVRIENDELIJKE MAPPEN

ICN

1
NORM

Jalema Infinio mappen
• Ideaal voor het bij elkaar houden
van losse documenten.
• Meteen zichtbaar welke documenten
er in de map zitten.
• Milieuvriendelijke vervanger van
de PVC insteekmap.
• Gemaakt van 270 g/m² chloorvrij
en zuurvrij Colorkraft karton.
bijlagemap grijs
pak à 100 stuks
clipexmap grijs
pak à 100 stuks
clipexmap folio grijs
pak à 100 stuks
dossiermap grijs
pak à 100 stuks
insteekmap grijs
pak à 100 stuks
pocketmap grijs
pak à 100 stuks
scheidingsstrook
doos à 500 stuks

>

512612
512601
512604
512611
512600
512610
512615

Quantore ICN2 binnenmap
met mechaniek
• Binnenmappen die volledig voldoen
aan de strenge ICN kwaliteitseisen
van de Nederlandse Archiefwet.
• FSC-gecertiﬁceerd en voldoen aan
de DIN ISO9706 norm.
• 270gr chloor- en zuurvrij karton
volgens ICN1 en DIN ISO9706.
• Speciaal voor langdurige bewaring.
• Leverbaar voor A4 (240x320mm)
en folio formaat (245x365mm)
folio met ponsgaten + mech
pak à 25 stuks
A4 met ponsgaten + mech
pak à 25 stuks

522339
522338

VOUW- EN BINNENMAPPEN

Oxford Touareg binnenmap
• Het duurzame Touareg assortiment is
gemaakt van gerecycled materiaal.
• Touareg is een moderne range met
een strak en elegant design en gemaakt van stevig karton.
• De kraftkleur in combinatie met
natuurlijke tinten vergemakkelijken
het opbergen.
• De Touareg dossiermap is ideaal voor
het opbergen in een hangmap.
• Met indexvelden voor eenvoudige
personalisatie.
• Duurzaam en milieuvriendelijk.
• Voorbedrukte omslag en kleppen.
2 stofkleppen voor een veilige sluiting.
• Formaat: A4.
• Capaciteit: tot 200 vel.
• Gemaakt van stevig en duurzaam
240g, 100% gerecycled, karton.
• Blauwe Engel gecertiﬁceerd.
A4 2-kleps naturel
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1399149

Quantore ICN1 binnenmap
• Binnenmappen die volledig voldoen
aan de strenge ICN kwaliteitseisen
van de Nederlandse Archiefwet.
• FSC-gecertiﬁceerd en voldoen aan
de DIN ISO9706 norm.
• 270gr chloor- en zuurvrij karton
volgens ICN1 en DIN ISO9706.
• Speciaal voor langdurige bewaring.
• Met stansingen voor hechtmechaniek
(exclusief).
• Leverbaar voor A4 (240x320mm) en
folio formaat (245x365mm)
A4 met ponsgaten
pak à 25 stuks
folio met ponsgaten
pak à 25 stuks

522336
522337

Product niet gevonden? Bel ons voor informatie!
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Mappen

Mappen

Jalema Secolor vouwmap
ongelijk
• De achterzijde steekt 15mm boven de
voorzijde uit en functioneert als een
brede ruiter.
• Bedrukking op voorzijde om de inhoud
op aan te geven.
• 225gr chloorvrij en zuurvrij Colorkraft
karton.
• FSC-gecertiﬁceerd.
• Leverbaar voor A4 formaat
(233x310mm) en folio formaat
(233x348mm).

Quantore vouwmap ongelijk
A4
• Stevig manillakarton van 230gr.
• Rillijnen in de rug en in de overstekende achterkant.
• Uit gerecyclede materialen vervaardigd.
• A4-formaat (220/240x318mm).

A4 blauw
A4 chamois
A4 geel
A4 grijs
A4 groen
A4 rood
folio blauw
folio chamois
folio geel
folio grijs
folio groen
folio rood

pak à 25 stuks
pak à 25 stuks
pak à 25 stuks
pak à 25 stuks
pak à 25 stuks
pak à 25 stuks
pak à 25 stuks
pak à 25 stuks
pak à 25 stuks
pak à 25 stuks
pak à 25 stuks
pak à 25 stuks

A4 blauw
A4 chamois
A4 geel
A4 grijs
A4 groen
A4 rood
folio blauw
folio chamois
folio geel
folio grijs
folio groen
folio rood

pak à 25 stuks
pak à 25 stuks
pak à 25 stuks
pak à 25 stuks
pak à 25 stuks
pak à 25 stuks
pak à 25 stuks
pak à 250 stuks
pak à 25 stuks
pak à 25 stuks
pak à 25 stuks
pak à 25 stuks

522363
522366
522365
522360
522364
522362
522373
522376
522375
522370
522374
522372

Quantore vouwmap ongelijk
Folio
A4 rood
A4 blauw
A4 groen
A4 geel
A4 oranje
A4 grijs
A4 beige

pak à 10 stuks
pak à 25 stuks
pak à 25 stuks
pak à 10 stuks
pak à 10 stuks
pak à 10 stuks
pak à 10 stuks

510002
510003
510004
510005
510006
510012
510014

• Stevig manillakarton van 230gr.
• Rillijnen in de rug en in de overstekende achterkant.
• Uit gerecyclede materialen vervaardigd.
• Folio formaat (220/240x348mm).

folio rood
folio blauw
folio groen
folio geel
folio oranje
folio grijs
folio beige

pak à 10 stuks
pak à 10 stuks
pak à 10 stuks
pak à 10 stuks
pak à 25 stuks
pak à 10 stuks
pak à 25 stuks

510022
510023
510024
510025
510026
510032
510034

Jalema Secolor vouwmap
gelijk
• In deze map kunt u snel en herkenbaar
opbergen.
• Door de kleuren zijn de mappen
gemakkelijk terug te vinden.
• Bedrukking op voorzijde om de inhoud
op aan te geven.
• 225gr chloorvrij en zuurvrij Colorkraft
karton.
• FSC-gecertiﬁceerd.
• Leverbaar voor A4 formaat
(225x310mm) en folio formaat
(225x348mm).<br />

522343
522346
522345
522340
522344
522342
522353
522356
522355
522350
522354
522352

Jalema binnenmap

ICN

1

• Binnenmappen voor frontale en
laterale hangmappensystemen.
• Met signaalbedrukking in vakjes van
8mm, langs bovenzijde en linkerkant.
• Leverbaar voor A4 formaat
(220x310mm) en folio formaat
(230x345mm)

ZUUR
VRIJ

NORM

ICN

1
NORM

Quantore ICN1 vouwmap Folio

ISO

9706
NORM

Quantore ICN1 vouwmap A4
•
•
•
•

Quantore vouwmap.
Formaat 240x310mm.
Geschikt voor A4 formaat papier.
225gr chloor- en zuurvrij Colorkraft
karton.
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A4 blauw
A4 chamois
A4 grijs
A4 groen
A4 oranje

pak à 50 stuks
pak à 50 stuks
pak à 50 stuks
pak à 50 stuks
pak à 50 stuks

510007
510008
510009
510010
510011

• Vouwmappen voor het losbladig bewaren van documenten.
• Voldoen volledig aan de strenge ICN
kwaliteitseisen van de Nederlandse
Archiefwet.
• FSC-gecertiﬁceerd en voldoen aan de
DIN ISO9706 norm.
• 250gr chloor- en zuurvrij karton vol-

gens ICN1 en DIN ISO9706.
• Speciaal voor langdurige bewaring.
• Met gelijke zijden.
• Folio formaat 240x360mm.
folio blauw
folio chamois
folio grijs
folio groen
folio oranje

pak à 50 stuks
pak à 50 stuks
pak à 50 stuks
pak à 50 stuks
pak à 50 stuks

510015
510016
510017
510018
510019

A4 1 klep ivoor
pak à 25 stuks
A4 2 kleppen ivoor
pak à 25 stuks
A4 300gr chamois
pak à 100 stuks
folio ivoor
pak à 25 stuks
folio 5 tabs chamois
pak à 50 stuks
folio met hechting chamois
pak à 100 stuks

522030
522010
522020
522011
522254
522021

Product niet gevonden? Bel ons voor informatie!
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>

Mappen

INSTEEKMAPPEN L-MODEL

Quantore insteekmap L-model
• Polypropyleen.
• Copysafe.
• L-model, de boven- en de rechterzijde
zijn open voor het in- en uitnemen
van documenten.
• Afmetingen 220x305mm.

0,12mm met nerf
pak à 10 stuks
0,12mm met nerf
pak à 25 stuks
0,12mm glad
pak à 25 stuks
0,16mm glad
pak à 25 stuks
0,12mm met nerf
doos à 100 stuks
0,12mm met nerf
pak à 25 stuks
0.18mm nerf

510579
510573
510574
510571
510572
510580

DIN

6738

270588

• Voor A4-formaat.
• Afmetingen 220x310mm.
• Blauwe Engel gecertiﬁceerd.

NORM

Exacompta Forever
insteekmap L-model
•
•
•

•

donkerblauw pak à 100 stuks 5 1 1 1 1 3
donkergroen pak à 100 stuks 5 1 1 1 1 4
fuchsia
pak à 100 stuks 5 1 1 1 1 9
L-map van 120gr gerecycled papier.
geel
pak à 100 stuks 5 1 1 1 1 5
Voorzien van een transparant venster lichtblauw pak à 100 stuks 5 1 1 1 2 3
lichtgroen pak à 100 stuks 5 1 1 1 2 4
180x100mm.
oranje
pak à 100 stuks 5 1 1 1 1 6
De lijnen op de omslag zijn beschrijfpaars
pak à 100 stuks 5 1 1 1 1 7
baar en vereenvoudigen de indentieﬁrood
pak à 100 stuks 5 1 1 1 1 2
catie van het dossier.
wit
pak à 100 stuks 5 1 1 1 1 0
De kleuren helpen u om dossiers te or- assorti 10 kleuren
511118
denen en uw klassement overzichtelijk pak à 100 stuks
L-model A4 120g karton assorti1388325
te maken.

• 250gr karton chloor- en zuurvrij volgens ICN1 en DIN ISO9706.
• Speciaal voor langdurige bewaring.
• Driehoeksmappen die volledig voldoen
• Voor het losbladig bewaren van docuaan de strenge ICN kwaliteitseisen
menten.
van de Nederlandse Archiefwet.
• Formaat 219x330mm.
• Daarbij heeft het karton ook het FSC
• Capaciteit 5mm.
certiﬁcaat en voldoet het aan de DIN
Pak à 100 stuks
522335
ISO9706 norm.

Quantore ICN1 insteekmap

Quantore insteekmap
L-model gekleurd
• Polypropyleen.
• Copysafe.
• L-model, de boven- en de rechterzijde
zijn open voor het in- en uitnemen van
documenten.
• Afmetingen 220x305mm.

0,12mm blauw
pak à 25 stuks
0,12mm rood
pak à 25 stuks
0,12mm geel
pak à 25 stuks
0,12mm groen
pak à 25 stuks

510575
510576
510577
510578

Quantore insteekmap L-model
extra zwaar
• Polypropyleen.
• Copysafe.

• L-model, de boven- en de rechterzijde
zijn open voor het in- en uitnemen van
documenten.
• Extra zware kwaliteit.
• Afmetingen 220x305mm.
0.18mm glad pak à 25 stuks 5 1 0 5 7 0

> INSTEEKMAPPEN U-MODEL

ZUUR
VRIJ

Jalema Secolor insteekmap

Quantore insteekmap
U-model

Leitz Recycle insteekmap
L-model
• Leitz Recycle zichtmap.
• Gemaakt van 100% gerecycled
materiaal.
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• Verpakt in een doos van 100% g
erecycled materiaal.
• Ook 100% recyclebaar.
• Copy safe PP 130 micron.
• Capaciteit 40vel.
• Transparant gestructureerd.
• Afmetingen 220x313mm.
Insteekmap L-model A4 PP
0.10mm transparant

1000308

•
•
•
•

Polypropyleen insteekmap.
Aan drie zijden gesloten.
De inhoud blijft volledig zichtbaar.
Mat transparant.

0,12mm A4-formaat
pak à 25 stuks
0,12mm A5-formaat
pak à 25 stuks
0,12mm A6-formaat
pak à 25 stuks

510582
510583
510584

• Voor het losbladig bewaren van documenten.
• A4-map van karton met een capaciteit
van 5mm.
• Driehoeksmap zodat documenten
zichtbaar blijven.
• 270gr chloorvrij en zuurvrij Colorkraft
karton.
• Capaciteit 5mm.
• FSC gecertiﬁceerd.
• Afmetingen 220x310mm.
blauw
chamois
geel
grijs
groen
rood

pak à 10 stuks
pak à 10 stuks
pak à 10 stuks
pak à 10 stuks
pak à 10 stuks
pak à 10 stuks

512753
512764
512755
512762
512754
512752

ZUUR
VRIJ

Jalema Infinio insteekmap
• Ideaal voor het bij elkaar houden van
losse documenten.
• Meteen zichtbaar welke documenten
er in de map zitten.
• Milieuvriendelijke vervanger van de
PVC insteekmap.
• Gemaakt van 270 g/m² chloorvrij en
zuurvrij Colorkraft karton.
• ICN1-gecertiﬁceerd.
• Opbergcapaciteit: 5mm.

insteekmap grijs
pak à 100 stuks

Product niet gevonden? Bel ons voor informatie!

512600
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> STOFKLEPMAPPEN

ZUUR
VRIJ

•

Jalema Extension dossiermap

Quantore dossiermap A4
• Stevig gerecycled manillakarton
van 320gr.
• Met drie stofkleppen.
• A4-formaat 245x318mm.

A4 rood
A4 blauw
A4 groen
A4 geel
A4 oranje
A4 grijs
A4 chamois

pak à 10 stuks
pak à 10 stuks
pak à 10 stuks
pak à 10 stuks
pak à 10 stuks
pak à 10 stuks
pak à 10 stuks

510102
510103
510104
510105
510106
510112
510114

• Stevig gerecycled manillakarton
van 320gr.
• Met drie stofkleppen.
• Folio formaat 245x348mm.

folio rood
folio blauw
folio groen
folio geel
folio oranje
folio grijs
folio chamois

pak à 10 stuks
pak à 10 stuks
pak à 10 stuks
pak à 10 stuks
pak à 10 stuks
pak à 10 stuks
pak à 10 stuks

510122
510123
510124
510125
510126
510132
510134

ZUUR
VRIJ

Quantore ICN1 dossiermap
Folio

Quantore ICN1 dossiermap A4
Quantore dossiermap A4 (230/230 x
310mm)
• 225gr chloor- en zuurvrij Colorkraft
karton.

Quantore dossiermap Folio

A4 blauw
A4 chamois
A4 grijs
A4 groen
A4 oranje

pak à 50 stuks
pak à 50 stuks
pak à 50 stuks
pak à 50 stuks
pak à 50 stuks

510183
510184
510185
510186
510187

• FSC gecertiﬁceerd karton en voldoet
het aan de DIN ISO9706 norm.
• 250gr karton chloor- en zuurvrij
volgens ICN1 en DIN ISO9706.
• Folio formaat 240x359mm.

• De Extension ﬁle, het schuifdossier, is
ontwikkeld voor dikke dossiervorming.
• Het principe van dit dossier is dat
het voorplat letterlijk uitschuifbaar is,
waardoor de capaciteit van deze map
te vergroten is van 1 tot 7 cm.
• De inhoud en het voor- en achterplat
worden bij elkaar gebonden door het

Jalema Secolor duplexmap
folio blauw
folio chamois
folio grijs
folio groen
folio oranje

pak à 50 stuks
pak à 50 stuks
pak à 50 stuks
pak à 50 stuks
pak à 50 stuks

510188
510189
510190
510191
510192

• 2 mappen in één.
• Een dossiermap én snelhechtmap.
• Voor het opbergen van uw
documenten.

•

•
•

uniek hechtmechaniek de JalemaClip.
De map is voorzien van een strakke
opdruk en aan de binnenzijde van het
voorplat is de gebruiksaanwijzing van
de JalemaClip afgedrukt.
De map is vervaardigd van stevig,
deels dubbel geplakt 335gr Tenax
karton.
Het formaat is 220/290x310mm.
Grijs.

clip grijs
pak à 25 stuks5 1 2 8 4 2
3 kleppen grijs pak à 25 stuks5 1 2 8 4 3

Jalema Secolor dossiermap
• Dankzij de drie vouwkleppen valt
de inhoud niet uit de map.
• Sterk 225gr chloorvrij en zuurvrij
colorkraft karton.
• FSC-gecertiﬁceerd.
• Leverbaar voor A4 formaat
(230x310mm) en folio formaat
(240x348mm).

A4 blauw
A4 chamois
A4 geel
A4 grijs
A4 groen
A4 rood
folio blauw
folio chamois
folio geel
folio grijs
folio groen
folio rood

pak à 125 stuks
pak à 125 stuks
pak à 125 stuks
pak à 125 stuks
pak à 125 stuks
pak à 125 stuks
pak à 125 stuks
pak à 125 stuks
pak à 125 stuks
pak à 125 stuks
pak à 125 stuks
pak à 125 stuks

522393
522396
522395
522390
522394
522392
522403
522406
522405
522400
522404
522402

• Sterk 225gr chloorvrij en zuurvrij
Colorkraft karton.
• Capaciteit 20mm.
• Afmetingen 250x348mm folio.
blauw
chamois
geel
grijs
groen
rood

pak à 50 stuks
pak à 50 stuks
pak à 50 stuks
pak à 50 stuks
pak à 50 stuks
pak à 50 stuks

522523
522527
522525
522520
522524
522522

ZUUR
VRIJ

Jalema Secolor dossiermap
Mammoet
• Het additief is goedgekeurd door FDA
(Food and Drug Administration) en
BFR 36 (Paper &amp; Board for food
contact), is niet bio accumulerend en
Exacompta Clean’Safe
onschadelijk voor de gezondheid.
dossiermap
• Het product wordt ook vaak gebruikt in
desinfecterende gels.
• Clean’Safe pak van 5 kartonnen map• Op een onbehandeld product hechten
pen met 2 kleppen A4.
bacteriën, virussen, enz. zich en
• De Clean’Safe producten stoppen de
vermenigvuldigen zich snel, waardoor
verspreiding van bacteriën en virusbesmetting door elk contact wordt
sen, ze elimineren ze voor méér dan
vergemakkelijkt.
99%.
• Deze dagelijks gebruikte producten
• Bij de papier- en plastic productie
kunnen niet gedesinfecteerd worden
gebruikt Exacompta antimicrobiële
door vloeistoﬀen of met een spray: het
technologie voor een reeks archiveis dus essentieel dat deze producten
rings- en klassementsproducten om
behandeld worden om besmetting te
deze te beschermen tegen bacteriën,
voorkomen.
schimmels, en virussen.
onderscheiden, worden ze op de markt
• De klassementsproducten die bescher• Het materiaal wordt behandeld met
gebracht met een inlegvel dat de antimend zijn tegen bacteriën en virussen,
een biocide op basis van quaternair
microbiële eigenschappen toelicht.
zijn ook ecologisch, FSC-gecertiﬁceerd.
ammonium, een organisch antimicrobiDossiermap 2 kleppen, blauw 1399080
• Om de producten in de schappen te
eel additief.
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• Voor losbladig bewaren van veel
documenten tot een formaat van
350x240mm.
• Capaciteit 25mm.
• Drie stofkleppen.
• 270gr chloorvrij en zuurvrij Colorkraft
karton.
• FSC gecertiﬁceerd.
• Voor folio formaat 250x360mm.

• 270gr Colorkraft karton chloor- en
zuurvrij.
• Met aan drie zijden stofkleppen.
• Capaciteit 30mm.
Jalema Infinio dossiermap
• FSC gecertiﬁceerd.
• Karton voldoet volledig aan de strenge • Voor A4-formaat 240x315mm.
dossiermap grijs
pak à 5 1 2 6 1 1
ICN kwaliteitseisen 1 van de Neder100 stuks
landse Archiefwet.
ICN

1

NORM

ZUUR
VRIJ

blauw
chamois
geel
grijs
groen
rood
blauw
chamois
geel
grijs
groen
rood

pak à 10 stuks
pak à 50 stuks
pak à 10 stuks
pak à 10 stuks
pak à 10 stuks
pak à 10 stuks
pak à 50 stuks
pak à 50 stuks
pak à 50 stuks
pak à 50 stuks
pak à 50 stuks
pak à 50 stuks

512703
512814
512705
512712
512704
512702
512803
512714
512805
512812
512804
512802

Product niet gevonden? Bel ons voor informatie!
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2
ZUUR
VRIJ

Durable 2557 organisatiemap

Jalema Secolor pocketmap

ICN

1

ZUUR
VRIJ

NORM

• 270gr Colorkraft karton chloor- en
zuurvrij.
• Speciaal voor langdurige bewaring.
• Capaciteit 30mm.
Jalema Infinio pocketmap
• FSC gecertiﬁceerd.
• Karton voldoet volledig aan de strenge • Afmetingen 240x315mm.
512610
ICN1 kwaliteitseisen van de Nederland- pocketmap grijs
pak à 100 stuks
se Archiefwet.

• Voor documenten die niet geperforeerd mogen worden.
• De inhoud is aan drie zijden omsloten,
stofklep aan de bovenkant.
• Dubbele souﬀlé.
• Geschikt als binnenmap in hangmappensystemen.
• 270gr chloorvrij en zuurvrij Colorkraft
karton.
• Capaciteit 30mm.
• FSC gecertiﬁceerd.
• Leverbaar voor A4 formaat
(230x310mm) en folio formaat
(230x348mm).

A4 blauw
A4 chamois
A4 geel
A4 grijs
A4 groen
A4 rood
folio blauw
folio blauw
folio chamois
folio geel
folio geel
folio grijs
folio grijs
folio groen
folio rood
folio rood

pak à 50 stuks
pak à 50 stuks
pak à 50 stuks
pak à 50 stuks
pak à 50 stuks
pak à 50 stuks
pak à 10 stuks
pak à 50 stuks
pak à 10 stuks
pak à 10 stuks
pak à 50 stuks
pak à 10 stuks
pak à 50 stuks
pak à 10 stuks
pak à 10 stuks
pak à 50 stuks

510293
510296
510295
510292
510294
510282
510303
512773
510314
510305
512775
510312
512776
510304
510302
512772

• Organisatiemap met personaliseerbaar
voorblad.
• Snelhechtmap met 5 onderverdelingen.
• Elke onderverdeling heeft een andere
kleur en een apart hechtmechanisme.
• Het voorblad is een transparante
zichttas met een bedrukbare
insteekkaart.
• Tevens is er ruimte voor een hangrail
zodat de map ook als hangmap kan
dienen.
• Hangrail (art.nr. 1531-26) is
apart verkrijgbaar bij Durable.
• Afmetingen 245x310mm.
blauw

pak à 5 stuks

Jalema Infinio
bijlagenpocketmap
• Ideaal voor tekeningen en bijlagen die
niet geperforeerd mogen worden.
• De pocket is standaard voorzien van
twee perforatiegaten en schrijﬂijnen.
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• Speciaal voor langdurige bewaring.
• Eenvoudig in elk dossier of ordner te
• Bijlagemappen die volledig voldoen aan voegen.
de strenge ICN kwaliteitseisen van de • Voorzien van twee perforatiegaten.
• Geschikt voor papierformaat A4.
Nederlandse Archiefwet.
• Daarbij heeft het karton ook het FSC • Capaciteit 18mm.
certiﬁcaat en voldoet het aan de DIN A4 lang open chamois
510402
ISO9706 norm.
pak à 50 stuks
A4 kort open chamois
510399
• 250gr karton chloor- en zuurvrij
pak à 50 stuks
volgens ICN1 en DIN ISO9706.

Quantore ICN1 bijlagemap

NORM

• De pocket is gemaakt van 225gr
chloorvij en zuurvrij Colorkraft ICN1
goedgekeurd volgens de archiefwet.
• FSC gecertiﬁceerd.
• Afmetingen 235x315mm.
bijlagemap grijs
pak à 100 stuks

512612

Durable 2555
personeelsdossiermap
•
•
•
•

512743

ICN

1

2

HF2 enveloptas
• Enveloptas met klittenband
velcrosluiting.
• Transparante polypropyleen.
• Verpakkingseenheid doos à 10 stuks.

A5 dwars rood pak à 10 stuks
A5 dwars blauw pak à 10 stuks
A5 dwars groen pak à 10 stuks
A5 dwars wit pak à 10 stuks
A4 dwars rood pak à 10 stuks
A5 dwars geel pak à 10 stuks
A4 dwars wit pak à 10 stuks
A4 dwars blauw pak à 10 stuks
A4 dwars groen pak à 10 stuks
A4 dwars geel pak à 10 stuks
voucher wit
pak à 10 stuks
A4 dwars ﬂex bodem wit
pak à 10 stuks
A4 staand wit pak à 10 stuks
A3 dwars wit pak à 5 stuks
A4 ringbandpocket wit
pak à 10 stuks

512442
512443
512444
512441
512576
512445
512578
512574
512575
512577
512460
512448
512570
512572
512447

• Het voorblad is een transparante
zichttas met een bedrukbare
insteekkaart.
• Insteekhoes voor ongeperforeerde
Personeelsmap met personaliseerbaar
documenten aan de binnenzijde van
voorblad.
de rugfolie.
Snelhechtmap met 5 onder• Tevens is er ruimte voor een hangrail,
verdelingen.
zodat de map ook als hangmap kan
Elke onderverdeling heeft een apart
dienen.
hechtmechanisme.
• Afmetingen 245x310mm.
Voorzien van 5 tabjes met bedrukte en
blauw
pak à 5 stuks
512733
blanco insteekkaartjes.

Tarifold opbergtas met rits
• Duurzame opbergtas met rits, gemaakt van een extra sterk kunststof.
voor het opbergen en meenemen van
uw documenten of mee de meest
uiteenlopende benodigheden.

A6 rood
pak à 8 stuks
A5 rood
pak à 8 stuks
A5 blauw pak à 8 stuks
A4 rood
pak à 8 stuks
A4 blauw pak à 8 stuks
A6 blauw pak à 8 stuks
250x115mm blauw
pak à 8 stuks
250x115mm rood
pak à 8 stuks

Product niet gevonden? Bel ons voor informatie!

512480
512476
512475
512474
512473
512479
512477
512478
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Oxford Image Basic
offertemap

> SNELHECHTMAPPEN

• Voor het professioneel opbergen van
oﬀertes en andere documenten.
• Capaciteit 50vel papier.
• Afmetingen 222x315mm.

• Kunststof oﬀertemap op A4-formaat.
• Met twee stofkleppen en steeksluiting.
• Insteekmogelijkheid voor visitekaartje. transparant pak à 10 stuks

512338

Oxford offertemap
• Kunststof oﬀertemap op A4-formaat.
• Met insteektas op de voorzijde voor
individuele opmaak.
• Insteek voor visitekaartje.

• Uitsparingen voor het opbergen in
ordners.
• Voor het professioneel opbergen van
oﬀertes en andere documenten.
• Capaciteit 50vel papier.
• Met 2 stofkleppen.
• Afmetingen 222x315mm.
wit
zwart

pak à 10 stuks
pak à 10 stuks

2

Durable 2570 snelhechtmap

512330
512331

• Transparant voorblad, achterblad van
gekleurde ondoorzichtige kunststof.
• Extra breed, dus ook voor showtassen
geschikt.
• Met beschrijfbaar etiket over de gehele lengte van de map.
• Geschikt voor papierformaat A4.

Quantore snelhechtmap
• Voorblad glashelder.
• Achterblad ondoorzichtig gekleurd
polypropyleen.
• Indicatiestrook over hele lengte voorblad.
• Geschikt voor papierformaat A4.

blauw
geel
groen
rood
wit
zwart
assorti

pak à 10 stuks
pak à 10 stuks
pak à 10 stuks
pak à 10 stuks
pak à 10 stuks
pak à 10 stuks
pak à 10 stuks

511021
511022
511023
511024
511025
511026
511027

geel
grijs
blauw
groen
rood
wit
zwart

pak à 50 stuks
pak à 50 stuks
pak à 50 stuks
pak à 50 stuks
pak à 50 stuks
pak à 50 stuks
pak à 50 stuks

512305
512312
512303
512304
512302
512300
512301

binnenzijde.
• Opslagcapaciteit 20mm aan papieren
documenten.
• Variabel in te delen en eenvoudig te
• Formaat A4 (245x315mm).
personaliseren.
• Materiaal 240gr wit karton.
• Voorzien van showtas op de voorzijde.
• Past in een B4 envelop.
• Drie ﬂappen, waarvan één met
wit
pak à 25 stuks
512401
uitsparing voor visitekaartje aan de

Biella offertemap Pearl2

2

Durable 2573 snelhechtmap
Biella offertemap Pearl1

Biella offertemap Pearl5

• Twee ﬂappen met uitsparing voor
visitekaartje aan de binnenzijde.
• Formaat A4 (225x315mm).
• Materiaal Polypropyleen (PP) 500Mu.
• Past in een C4 envelop.

• Eenvoudig te personaliseren.
• Voorzien van showtas op de voorzijde. transparant pak à 5 stuks
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512403

• Eenvoudig te personaliseren presentatie- en oﬀertemap.
• Voorzien van showtas op de voorzijde.
• Twee ﬂappen met uitsparing voor
visitekaartje aan de binnenzijde.
• Formaat A4 (225x315mm).
• Materiaal 240gr wit karton.
• Past in een C4 envelop.
wit

pak à 25 stuks

512400

• Transparant voorblad, achterblad van
gekleurd ondoorzichtig polypropyleen.
• Met beschrijfbaar etiket over de gehele lengte van de map.
• Geschikt voor papierformaat A4.
blauw
geel
grijs
groen
rood
wit
zwart

pak à 25 stuks
pak à 25 stuks
pak à 25 stuks
pak à 25 stuks
pak à 25 stuks
pak à 25 stuks
pak à 25 stuks

512343
512345
512352
512344
512342
512340
512341

2

Durable 2579 snelhechtmap
• Personaliseerbaar voorblad.
• Extra breed.
• Vooraan is er een etiketvenster over
de gehele lengte van de map.
• Het transparante voorblad is een
insteekhoes, waarmee u de map kunt
personaliseren.
• De map is voorzien van een transparante binnentas op de rugzijde.
• Geschikt voor papierformaat A4.

blauw
pak à 25 stuks
donkerblauw pak à 25 stuks
geel
pak à 25 stuks
grijs
pak à 25 stuks
groen
pak à 25 stuks
rood
pak à 25 stuks
wit
pak à 25 stuks
zwart
pak à 25 stuks

512323
512328
512325
512327
512324
512322
512320
512321

Product niet gevonden? Bel ons voor informatie!
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2

Leitz 4191 snelhechtmap
• Voorblad glashelder, achterblad
gekleurde ondoorzichtige pvc.
• Indicatiestrook over de hele lengte
van het voorblad.
• Geschikt voor papierformaat A4.
blauw
geel
grijs
groen
lichtblauw
lichtgroen
oranje
rood
violet
wit
zwart

pak à 25 stuks
pak à 25 stuks
pak à 25 stuks
pak à 25 stuks
pak à 25 stuks
pak à 25 stuks
pak à 25 stuks
pak à 25 stuks
pak à 25 stuks
pak à 25 stuks
pak à 25 stuks

512223
512225
512232
512224
512227
512229
512226
512222
512228
512220
512221

Durable Duraclip 2209
klemmap

• Geschikt voor het presenteren, ordenen en bewaren van allerlei documenten zonder te perforeren of te nieten.
• Superieure kwaliteit.
• Capaciteit 6mm (60 pagina’s).
• 5 jaar garantie.
• Geschikt voor papierformaat A4.

• Klemmap vervaardigd uit slijtvaste
folie.
• Met duurzame klem vervaardigd uit
speciaal staal.

donkerblauw pak à 25 stuks
lichtblauw pak à 25 stuks
rood
pak à 25 stuks
wit
pak à 25 stuks
zwart
pak à 25 stuks

Quantore klemmap
• Achterblad van hard gekleurd
kunststof folie.
• Voorblad mat transparant.
• Archiveren zonder beschadiging van
de documenten.
• De inhoud wordt vastgeklemd met een
schuifje in de rug.
• Capaciteit 3mm (30 pagina’s).
• Geschikt voor papierformaat A4.

ZUUR
VRIJ

2

Jalema Secolor
snelhechtmap

A4 zwart
A4 wit
A4 rood
A4 blauw

pak à 25 stuks
pak à 25 stuks
pak à 25 stuks
pak à 25 stuks

511160
511161
511162
511163

511174
511173
511176
511170
511171

• Sterk 225gr cloorvrij en zuurvrij
Colorkraft karton.
• Metalen hechtmechaniek met
dekplaatje.
• FSC-gecertiﬁceerd.
• Geschikt voor papierformaat A4.
• Afmetingen 310x230/250mm.
blauw
chamois
geel
grijs
groen
rood

2

pak à 100 stuks
pak à 100 stuks
pak à 100 stuks
pak à 100 stuks
pak à 100 stuks
pak à 100 stuks

522413
522417
522415
522419
522414
522412

ZUUR
VRIJ

Durable Duraclip 2200
klemmap

Jalema Secolor
snelhechtmap met deklijst
• Sterk 225gr cloorvrij en zuurvrij
Colorkraft karton.
• Metalen hechtmechaniek met
schuifdeklijst.
• Met de gekleurde Secolor snelhechtmappen kunt u dossiers herkenbaar
opbergen en snel terugvinden.
• FSC-gecertiﬁceerd.
• Geschikt voor papierformaat A4.
• Afmetingen 310x230/250mm.
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blauw
chamois
geel
grijs
groen
rood

pak à 100 stuks
pak à 100 stuks
pak à 100 stuks
pak à 100 stuks
pak à 100 stuks
pak à 100 stuks

522423
522426
522425
522420
522424
522422

• Klemmap vervaardigd uit slijtvaste
folie.
• Met duurzame klem vervaardigd
uit speciaal staal.
• Geschikt voor het presenteren,
ordenen en bewaren van allerlei
documenten zonder te perforeren
of te nieten.
• Superieure kwaliteit.
• Capaciteit 3mm (30 pagina’s).
• 5 jaar garantie.
• Geschikt voor papierformaat A4.

antraciet
pak à 25 stuks
aubergine pak à 25 stuks
donkerblauw pak à 25 stuks
donkergroen pak à 25 stuks
geel
pak à 25 stuks
grijs
pak à 25 stuks
groen
pak à 25 stuks
lichtblauw pak à 25 stuks
nachtblauw pak à 25 stuks
oranje
pak à 25 stuks
rood
pak à 25 stuks
wit
pak à 25 stuks
zwart
pak à 25 stuks
assorti
pak à 25 stuks

511164
511146
511143
511166
511145
511152
511144
511150
511165
511167
511142
511140
511141
511159

Durable Swingclip 2260
klemmap
• Klemmap van transparante, ﬂexibele
hardfolie.
• Vervaardigd uit milieuvriendelijk
polypropyleen.
• De kunststofklem draait zijdelings
open en is verkrijgbaar in
7 verschillende kleuren.

• Geschikt voor het presenteren,
ordenen en bewaren van allerlei
documenten zonder te perforeren
of te nieten.
• Capaciteit is 3mm (ongeveer
30 pagina’s).
• Geschikt voor papierformaat A4.
pak à 25 stuks
pak à 25 stuks
pak à 25 stuks
pak à 25 stuks
pak à 25 stuks
pak à 25 stuks
pak à 25 stuks

511190
511193
511191
511195
511192
511194
511196

Product niet gevonden? Bel ons voor informatie!
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wit
donkerblauw
zwart
geel
rood
groen
oranje
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ZUUR
VRIJ

Jalema Secolor Clipmap

ICN

ZUUR
VRIJ

2
NORM

Durable klemruggen
• Gemakkelijk inbindsysteem voor
ongeperforeerde documenten.
• Met afgeronde hoek zodat papier
gemakkelijk kan ingeschoven worden.
• Verkrijgbaar in 2 verschillende formaten en 6 verschillende kleuren.
• Voor A4 documenten.

3mm wit doos à 100 stuks
3mm zwart doos à 100 stuks
3mm transparant
doos à 100 stuks
3mm rood doos à 100 stuks
3mm blauw doos à 100 stuks
3mm donkerblauw
doos à 100 stuks
6mm wit doos à 100 stuks
6mm zwart doos à 100 stuks
6mm transparant
doos à 100 stuks
6mm rood doos à 100 stuks
6mm blauw doos à 100 stuks
6mm donkerblauw
doos à 100 stuks

531640
531641
531658
531642
531643
531653
531620
531621
531638
531622
531623
531633

Jalema Infinio Clipexmap
• Karton en mechaniek voldoen volledig
aan de strenge ICN 2 kwaliteitseisen
van de Nederlandse Archiefwet.
• Speciaal voor langdurige bewaring.
• Zelfs na 100 jaar ondervindt het papier
geen nadelige gevolgen in deze map.
• 270gr chloorvrij en zuurvrij Colorkraft
karton volgens ISO9706.
• FSC gecertiﬁceerd.
• Leverbaar voor A4 (240x315mm) en
folio (FO) formaat (240x348mm).

clipexmap grijs
pak à 100 stuks
clipexmap folio grijs
pak à 100 stuks

512601
512604

• Stevige map met het soepele gele
JalemaClip mechaniek voor snel en
gemakkelijk tussenvoegen, omslaan
en bladeren.
• Perforatiegaten scheuren niet uit.
• Kopieën maken zonder het document
uit het dossier te halen.
• Gelijmde rugstrook, geen nietjes.
• Klep als bladwijzer te gebruiken.
• Geschikt als binnenmap voor hangmappensystemen, staande archivering
en in cassettesystemen.
• 270gr chloorvrij en zuurvrij Colorkraft
karton.
• FSC gecertiﬁceerd.
• Capaciteit 25mm.
• Leverbaar voor A4 formaat
(250x310mm) en folio formaat
(250x348mm).

A4 blauw
A4 chamois
A4 geel
A4 grijs
A4 groen
A4 rood
A4 blauw
A4 chamois
A4 geel
A4 grijs
A4 groen
A4 rood
folio blauw
folio chamois
folio geel
folio grijs
folio groen
folio rood

pak à 10 stuks
pak à 10 stuks
pak à 10 stuks
pak à 10 stuks
pak à 10 stuks
pak à 10 stuks
pak à 50 stuks
pak à 50 stuks
pak à 50 stuks
pak à 50 stuks
pak à 50 stuks
pak à 50 stuks
pak à 50 stuks
pak à 50 stuks
pak à 50 stuks
pak à 50 stuks
pak à 50 stuks
pak à 50 stuks

512523
512534
512525
512532
512524
512522
512783
512794
512785
512792
512784
512782
512543
512554
512545
512552
512544
512542

ALLES IN
ÉÉN HAND

ZUUR
VRIJ

• 250gr karton chloor en zuurvrij
volgens ICN1 en DIN ISO9706.
Quantore map met
• Speciaal voor langdurige bewaring.
hechtmechaniek ICN2
• Compleet met hechtmechaniek
volgens de ICN2 eisen.
• Hechtmappen die volledig voldoen aan • Leverbaar voor A4 (240x320mm) en
folio (FO) formaat (245x365mm).
de strenge ICN kwaliteitseisen van de
Nederlandse Archiefwet.
folio met ponsgaten + mech 5 2 2 3 3 9
• Daarbij heeft het karton ook het FSC pak à 25 stuks
522338
certiﬁcaat en voldoet het aan de DIN A4 met ponsgaten + mech
pak à 25 stuks
ISO9706 norm.

618

Eén adres, één bestelling,
één levering en één factuur:
dat is wel zo overzichtelijk.
Of je nu kantoorartikelen,
computersupplies, papierwaren,
facilitaire producten of
kantoormeubilair nodig hebt.
Een vaste leverancier is
overzichtelijk, eﬀiciënt en
voordelig. One-stop-shopping,
wie wil dat nu niet.

Jalema Secolor Clipexmap
• Bedoeld voor het gehecht opbergen
van bijvoorbeeld facturen, bankafschriften en correspondentie.
• Het hechtmechaniek is de ﬂexibele
JalemaClipex en voldoet aan de
ICN 2 clasiﬁcatie.
• De Clipmap heeft een opbergcapaciteit van 2,5cm en een dusdanige
afmeting dat eventuele tabbladen niet
buiten de map steken.
• Tevens heeft de map een extra klep,
te gebruiken als bladwijzer, afdekklep
of indicatiestrook.
• 270gr chloorvrij en zuurvrij
Colorkraft karton.
• FSC gecertiﬁceerd.
• Afmetingen 250x310mm.

blauw
chamois
grijs
rood

pak à 50 stuks
pak à 50 stuks
pak à 50 stuks
pak à 50 stuks

512564
512597
512598
512599

Product niet gevonden? Bel ons voor informatie!
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Oxford Topfile+ elastomap A4

ZUUR
VRIJ

Jalema Secolor Clipexmap
Plus

ZUUR
VRIJ

• Combinatie van Pocketmap en Clipmap
ineen.
• Voor documenten die wel en niet
geperforeerd mogen worden.
• De losse inhoud is aan drie zijden
omsloten.
• Capaciteit 20mm.
• Het hechtmapgedeelte heeft ook een
capaciteit van 25mm.
• 270gr chloorvrij en zuurvrij Colorkraft
karton volgens ISO9706.
• FSC gecertiﬁceerd.
• De grijze en de chamois uitvoering zijn blauw
grijs
ook ICN2 gecertiﬁceerd.
rood
• Afmetingen 250x310mm.

Jalema Secolor Combimap

pak à 50 stuks
pak à 50 stuks
pak à 50 stuks

512560
512561
512562

• Combinatie van Pocketmap (losse
documenten) en Clipmap (gehechte
documenten) ineen.
*
• Het hechtmechaniek is de ﬂexibele
JalemaClipex.
• De losse inhoud is aan drie zijden
omsloten.
• Capaciteit 20mm.
• Het hechtmapgedeelte heeft ook een
capaciteit van 20mm.
• Folio formaat.

• 270gr chloorvrij en zuurvrij Colorkraft
karton.
• FSC gecertiﬁceerd.
• Leverbaar voor A4 formaat
(250x310mm) en folio formaat
(250x348mm).
A4 blauw
A4 chamois
A4 geel
A4 grijs
A4 groen
A4 rood
folio blauw
folio chamois
folio geel
folio grijs
folio groen
folio rood

pak à 40 stuks
pak à 40 stuks
pak à 40 stuks
pak à 40 stuks
pak à 40 stuks
pak à 40 stuks
pak à 40 stuks
pak à 40 stuks
pak à 40 stuks
pak à 40 stuks
pak à 40 stuks
pak à 40 stuks

512845
512857
512855
512846
512854
512847
510318
510349
510351
510319
510356
510321

• Het Oxford Top File+ assortiment
bestaat uit moderne kleuren en een
uniek design.
• Gemaakt van duurzaam Multi’Strat™
karton bestaande uit meerdere lagen
die een unieke stevigheid en scheurvastheid bieden.
• De elastomap met 3 stofkleppen heeft
een zelfklevend etiket voor snelle
identiﬁcatie en is voorzien van gekleurde hoekelastieken.
• Gemaakt van stevig, duurzaam en
scheurvast 390gr Multi’Strat™ karton.

A4, aqua
A4, beige
A4 blauw
A4, donkerblauw
A4, grijs
A4, geel
A4 groen
A4, oranje
A4 rood
A4 zwart
A4 pastel blauw
A4 pastel groen
A4 pastel roze

1399736
1399740
510711
1399738
1399742
1399743
510714
1399741
510713
510712
1000177
1000178
1000179

Oxford Topfile+ elastomap A3
• Het Oxford Top File+ assortiment
bestaat uit moderne kleuren en een
uniek design.
• Gemaakt van duurzaam Multi’Strat™
karton bestaande uit meerdere lagen
die een unieke stevigheid en scheurvastheid bieden.
• De elastomap met 3 stofkleppen heeft
een zelfklevend etiket voor snelle identiﬁcatie en is voorzien van gekleurde
hoekelastieken.
A3 assorti
A3 blauw
• Gemaakt van stevig, duurzaam en
scheurvast 390gr Multi’Strat™ karton. A3 zwart

510710
510709
510708

2

Jalema Portfoliomap
• Met een JalemaClip om documenten
te bundelen.
• Met een aparte pocket voor losse
documenten.
• Voorzien van een 5-delige kunststof
tabbladenset.
• De voorzijde kan gepersonaliseerd
worden omdat er een A4 vel in past.
• Een zwarte elastiek voorkomt dat er
documenten uit kunnen vallen.
• Capaciteit 30mm.
• Afmetingen 315x240mm.
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Jalema rapportenmap met
Jalemaclip

mat transparant/zwart
pak à 15 stuks

274993

• Transparant voorplat waarin een
A4-vel geschoven kan worden.
• De achterpagina heeft een insteekvak
voor enkele losse documenten.
• Inclusief zwarte JalemaClip.

• De JalemaClip maakt het mogelijk
om te bladeren als in een boek en
om snel vellen uit te nemen of tussen
te voegen.
• Capaciteit 1,5cm.
• Duurzame PVC.
• Afmetingen 240x315mm.
blauw
grijs
rood
zwart

pak à 10 stuks
pak à 10 stuks
pak à 10 stuks
pak à 10 stuks

510333
510342
510332
510331

Oxford Topfile+ elastobox
• Gemaakt van stevig, duurzaam en
scheurvast 425gr Multi’Strat™ karton.
• Gekleurde elastieksluiting.
• Met zelfklevend rugetiket.
• 25mm rugbreedte.
• Wordt gemonteerd geleverd.
• Capaciteit: tot 200 vel.
• PEFC gecertiﬁceerd.
• Formaat: 24x32cm.

A4 40mm, blauw
A4 40mm, geel
A4 40mm, rood
A4 40mm, groen
A4 40mm, zwart
A4 40mm, pastel assorti
A4 25mm, blauw
A4 25mm, geel
A4 25mm, groen
A4 25mm, rood
A4 25mm, zwart
A4 25mm, pastel assorti

1399729
1399731
1399733
1399739
1399737
1399746
1399735
1399725
1399730
1399723
1399726
1399744

Product niet gevonden? Bel ons voor informatie!
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Oxford Polyvision elastomap
• Zeer geschikt voor het snel, gemakkelijk en veilig opbergen en terugvinden
van documenten.
• A4-formaat.
• Kunststof elastomap in trendy kleuren.
• Vervaardigd van 0,5mm polypropyleen.
• Met 3 stofkleppen en hoekelastieken
voor een veilige sluiting.
• Voor losbladige opberging van
ca. 125vel.
• Transparante, glasheldere insteektas op de voorzijde voor individuele
opmaak.
• Onuitscheurbare insteektas met
speciale hoekopeningen zodat documenten gemakkelijk in- en uitneembaar
zijn.
• Gratis personaliseerbaar via
www.myoxfordprint.com
• Afmetingen 240x320mm.

Oxford Touareg Elastomap
blauw
groen
transparant
assorti

doos à 12 stuks
doos à 12 stuks
doos à 12 stuks
doos à 20 stuks

510253
510254
510258
510259

Oxford Hawaï elastomap
• Handige A4 Hawai elastomap met
elastieksluiting en 3 stofkleppen voor
het veilig opbergen en transporteren
van documenten.
• Met opgeplakt rugetiket.
• Voor het bewaren en/of verzamelen
van losse documenten.
• 0,5mm kunststof.
• Capaciteit 15mm. Afmetingen
240x320mm.

blauw
pak à 20 stuks
transparant pak à 20 stuks
assorti
pak à 20 stuks

510803
510809
510810

• Oxford Touareg elastomap gemaakt
van 100% recyclebaar materiaal.
• 100% chloorvrij (TCF) en zonder kleurstoﬀen geproduceerd.

• Een extra garantie voor een 100%
milieuvriendelijk en duurzaam product.
• Voor het bewaren en/of verzamelen
van losse documenten.
A4 3-kleps naturel

1399148

Oxford Touareg Elastobox
• Oxford Touareg elastobox gemaakt
van 100% recyclebaar materiaal.
• 100% chloorvrij (TCF) en zonder
kleurstoﬀen geproduceerd.

Exacompta Eterneco
elastomap

Exacompta Eterneco
elastobox

• Eterneco elastomap met 3 kleppen
voor A4 formaat, in 2 verschillende
designs.
• De omslag van deze elastomap is een
karton van nieuwe vezels en verzameld papierafval gemaakt.
• Het karton is gecoat met plantaardige
olie die een uitstekende bescherming
tegen water biedt.
• De map is resistent, duurzaam en te
recyclen.
• Een uitstekende milieuvriendelijke
vervanging van plastic mapjes.
• Geschikt voor A4-documenten
van maximum 24x32cm, met een
capaciteit die overeenkomt met een
archiefdoos van 35 mm.

• Eterneco elastobox van gecoat
karton voor A4 formaat,
2 verschillende designs.
• Eterneco is een revolutionair
assortiment dat gemaakt wordt
uit een nieuw karton, vervaardigd
met plantaardige grondstoﬀen:
houtpulp en plantaardige olie.
• De omslag van deze klasseerdoos
is uit karton van nieuwe vezels en
verzameld papierafval gemaakt.
• Het karton is bewerkt met plantaardige olie die een uitstekende
bescherming tegen water biedt.
• Een uitstekende milieuvriendelijke
vervanging voor plastic producten.
• FSC gecertiﬁceerd.

• Een map met een trendy naturel look,
zonder etiket op de rug, maar met
gedrukte lijnen om identiﬁcatie te
vergemakkelijken.
• FSC gecertiﬁceerd.
• Eterneco is het ecologische gamma
voor milieubewuste consumenten.
3-kleps A4, karton 2 dessins

1388338

• Een extra garantie voor een 100%
milieuvriendelijk en duurzaam product.
• Voor het bewaren en/of verzamelen
van losse documenten.
• Elastomap met 3 stofkleppen en
elastiek sluiting voor het veilig
bewaren van documenten.
35mm naturel
doos à 10 stuks
25mm naturel

512630

A4 40mm, 2 designs

1388336

1399130

Oxford Hawaï elastobox
• Handige A4 Hawai elastomap met
elastieksluiting en 3 stofkleppen voor
het veilig opbergen en transporteren
van documenten.
• Met opgeplakt rugetiket.
• Voor het bewaren en/of verzamelen
van losse documenten.
• 0,5mm kunststof.
• Capaciteit 25mm.
• Afmetingen 240x320mm.
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blauw
transparant
assorti doos à 12 stuks

510813
510819
510816

Exacompta Aquarel
elastomap A4

• Het etiket op de rug identiﬁceert
de inhoud van de map.
• FSC-gecertiﬁceerd product.

• AQUAREL elastomap in echt glanskarton van 400g/m² voor A4 formaat.
• Verkrijgbaar in citroengeel, koraal, lila,
pastelblauw, pastelgroen.

groen
blauw
lila
assorti
roze

1388324
1388329
1388332
1388334
1388339

Jalema Secolor elastomap

• FSC gecertiﬁceerd.
• Afmetingen 245x348mm folio.

• Deze map heeft een elastieksluiting
om de hoeken.
• Eén klep aan binnenzijde voorblad.
• Sterk 270gr cloorvrij en zuurvrij Colorkraft karton.

blauw
chamois
geel
grijs
groen
rood

pak à 5 stuks
pak à 5 stuks
pak à 5 stuks
pak à 5 stuks
pak à 5 stuks
pak à 5 stuks

Product niet gevonden? Bel ons voor informatie!

522383
522386
522385
522380
522384
522382
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Leitz Recycle dossiermap
• 3-klepsmap gemaakt van 80%
gerecyclede (post-consumer) plastic,
100% recyclebaar, klimaatneutraal en
Blue Angel-certiﬁcering.
• Snelle en gemakkelijke oplossing voor
het dragen of sorteren van documenten op kantoor, school en onderweg.

• 3 binnenﬂappen voorkomen dat
documenten eruit vallen.
• Capaciteit: 150 A4 vel (80 grams)
• Veilige, recyclebare sluiting voor het
veilig meenemen van documenten.
• Ondoorzichtig materiaal om gevoelige
persoonlijke of bedrijfsgegevens te
beschermen.
• Lichtgewicht, duurzaam en
herbruikbaar.
karton, zwart
pp, zwart

1398108
1398110

Leitz Recycle documentenbox

• Capaciteit: 250 A4 vel (80 grams).
• Veilige, recyclebare sluiting voor het
veilig meenemen van documenten.
• Ondoorzichtig materiaal om gevoelige
persoonlijke of bedrijfsgegevens te
beschermen.
• Lichtgewicht, duurzaam en
herbruikbaar.
• Verpakkingsband gemaakt van 100%
gerecycled karton.

• Gemaakt van 80% gerecyclede
(post-consumer) plastic, 100%
recyclebaar, klimaatneutraal en Blue
Angel-certiﬁcering.
• Snelle en gemakkelijke oplossing voor
het dragen of sorteren van documenten op kantoor, school en onderweg.
• Voor het opbergen van grote aantallen
A4 PP, zwart
documenten.

1398112

Elba termijnmap
• Vervaardigd van hoogwaardig zwart
gerecycled hardboard karton.
• Met linnen harmonicarug én kijkgaten
zodat documenten snel terug
gevonden kunnen worden.
• Tussenbladen van zwart manillakarton
met verspringende kunststof tabs.
12 tabbladen jan-dec
24 tabbladen A-Z
• Geschikt voor A4-documenten.
31 tabbladen 1-31
• Formaat 270x340mm.

Leitz termijnmap

530020
530021
530022

• Voor orders, werkbonnen en andere
stukken die binnen een bepaalde tijd
moeten worden afgehandeld.
• Zwart gewolkt hardboard.
• Van 100% gerecycled karton.
• Met Blauwe Engel keurmerk.
• Afmetingen 272x355mm.

12 tabbladen 1-12
24 tabbladen A-Z
31 tabbladen 1-31
43 tabbladen 1-31 I-XII

530002
530003
530004
530005

Exacompta Clean’Safe
sorteermap

ZUUR
VRIJ

Leitz Cosy elastomap
• 3-klepsmap ontworpen voor maximaal • Gemaakt van karton met een zacht
aanvoelende lamineerlaag die de
150 vellen A4 papieren (80 grams).
map sterk en duurzaam maakt.
• Beschikt over 3 ﬂappen aan de
• Materiaal is zuurvrij en copy safe
boven- en zijkanten om documenten
zodat de documenten niet
veilig te houden.
beschadigen.
• Sterke, elastische band om te voorkomen dat er onderweg papier uitvalt. • Plasticvrije verpakking.
• Maak gebruik van kleur bij het opbergen zodat je snel en gemakkelijk
het juiste document kan vinden.
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A4 3-kleps, geel
A4 3-kleps, blauw
A4 3-kleps, grijs

1397864
1397882
1397891

Leitz Recycle projectmap
• Gemaakt van 80% gerecyclede
(post-consumer) plastic, 100%
recyclebaar, klimaatneutraal en Blue
Angel-certiﬁcering.
• Ideaal voor het organiseren van
kleinere projecten, het verdelen van
onderwerpen, het ordenen van klantendossiers en andere documenten
per onderwerp.

• 5 uitzetbare vakken en een vast
voorvak voor het opbergen van losse
spullen of notitieboek.
• Capaciteit: 250 A4 vel (80 grams).
• Veilige, recyclebare sluiting voor het
veilig meenemen van documenten.
• Ondoorzichtig materiaal om gevoelige
persoonlijke of bedrijfsgegevens te
beschermen.
• Lichtgewicht, duurzaam en herbruikbaar.
• Verpakkingsband gemaakt van 100%
gerecycled karton
5-vaks PP zwart

1398113

• Clean’Safe sorteermap in 170grams
karton met 12 vakken.
• De Clean’Safe producten stoppen
de verspreiding van bacteriën en
virussen, ze elimineren ze voor
méér dan 99%.
• Bij de papier- en plastic productie
gebruikt Exacompta antimicrobiële
technologie voor een reeks archiverings- en klassementsproducten om
deze te beschermen tegen bacteriën,
schimmels, en virussen.
• Het materiaal wordt behandeld met
een biocide op basis van quaternair
ammonium, een organisch antimicrobieel additief.
• Het additief is goedgekeurd door FDA
(Food and Drug Administration) en BFR
36 (Paper Board for food contact), is
niet bio accumulerend en onschadelijk
voor de gezondheid.

• Het product wordt ook vaak gebruikt
in desinfecterende gels.
• De klassementsproducten die
beschermend zijn tegen bacteriën en
virussen, zijn ook ecologisch,
FSC-gecertiﬁceerd.
• Om de producten in de schappen te
onderscheiden, worden ze op de markt
gebracht met een inlegvel dat de
antimicrobiële eigenschappen toelicht.
Sorteermap 12-vakken blauw 1399082

• De indexhoes maakt het mogelijk om
snel inhoud terug te vinden.
• De elastische banden rondom de
hoeken voorkomen dat documenten
• Gemaakt van 100% gerecyclede
eruit vallen.
(post-consumer) karton, 100% recycle• Uitsparingen in de binnenvakken om
baar, klimaatneutraal en
te zien of er papieren in zitten.
Blue Angel-certiﬁcering.
• Gemaakt van zeer sterk karton:
• Ideaal voor het organiseren van
omslag 430 grams, binnenvakken
kleinere projecten, het verdelen van
275 grams, waardoor het duurzaam
onderwerpen, het ordenen van klanen herbruikbaar is.
tendossiers en andere documenten
1398106
per onderwerp in verschillende vakken 12 tabs karton zwart
6 tabs karton zwart
1398120
- 6 of 12 uitzetbare vakken.

Leitz Recycle sorteermap

Product niet gevonden? Bel ons voor informatie!
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Jalema Secolor systeemmap
Sixtab map
• Handige sorteermap voor dagelijks
gebruik.
• Sorteermap met 6 tabs.
• Tabs met een vaste kleurvolgorde
(blauw, geel, rood).
• Voor het overzichtelijk opbergen van
losse documenten.
• Elk tabblad is voorzien van markeringen om een stripper of JalemaClip
gemakkelijk in te plakken.
• Ideaal als projectmap, postmap of
relatiedossier.
• 270gr chloorvrij en zuurvrij Colorkraft
karton volgens ISO9706.
• FSC gecertiﬁceerd.
• Afmetingen 235x315mm.

blauw

530055

Quantore Huispostenvelop
• Stevige 170gr doorgeefenveloppen
met gaten en opdruk ‘interne
correspondentie’.
• Crem.
262x371mm pak à 25 stuks

>

Leitz sorteermappen
•
•
•
•
•

7 vakken blauw
7 vakken geel
7 vakken groen
Kleurig en speels van vormgeving.
7 vakken rood
Documenten gemakkelijk uitneembaar. 12 vakken blauw
Met stevig afsluitelastiek.
12 vakken geel
12 vakken groen
FSC-gecertiﬁceerd.
12 vakken rood
Afmetingen 245x320mm.

181075

VLOEIBOEKEN

530033
530035
530034
530032
530043
530045
530044
530042

Elba vloeiboek
Fellowes Handifile
sorteerkoffer
• Praktisch formaat aktetas.
• Representatief en compact voor
onderweg en gemakkelijk op te bergen.
• 21 uitwaaierende vakken.
• Stevige koﬀer van vezelplaat met
plastic draaggreep.
• Veilige sluiting van de koﬀer.
• Geleverd met voorgeprinte en gewone
indexlabels.
19 vaks zwart
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523091

• Voor het ordenen, bewaren en
transporteren van belangrijke of
nog te tekenen documenten.
• 20 rode vloeibladen met kijkgaten
en verstevigde tabs.
• Omslag van geplakt PVC.
• Stevige linnen harmonicarug.
• Etiketvenster met etiket op het
voorplat.
• 340x245mm.
blauw
groen
rood
zwart

540033
540034
540032
540031

Product niet gevonden? Bel ons voor informatie!
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> VERTICALE HANGMAPPEN

Quantore hangmappen
ICN1 A4
• Het karton heeft ook het FSC
certiﬁcaat en voldoet het aan de
DIN ISO9706 norm.
• 250gr karton chloor- en zuurvrij
volgens ICN1 en DIN ISO9706.

• Kunststof glijders maken de hangmappen soepel en geruisloos
verschuifbaar.
• Formaat A4 245x310mm en een
railafstand van 330mm.
A4 met V-bodem
doos à 25 stuks
A4 met 3cm bodem
doos à 25 stuks

510176
510177

Quantore hangmappen
ICN1 Folio
• Het karton heeft ook het FSC certiﬁcaat en voldoet het aan de DIN
ISO9706 norm.
• 250gr karton chloor- en zuurvrij volgens ICN1 en DIN ISO9706.

ICN

2
NORM

ISO

9706

• Kunststof glijders maken de hangmappen soepel en geruisloos
verschuifbaar.
• Formaat folio 245x345mm en een
railafstand van 365mm.
folio met V-bodem
doos à 25 stuks
folio met 3cm bodem
doos à 25 stuks

510178
510179

ZUUR
VRIJ

NORM

Elba AZO Ultimate
hangmappen
ZUUR
VRIJ

•
•
•
•
•

Elba Verticflex Ultimate
hangmappen
• Van 240gr zuurvrij karton versterkt
met katoenvezels.
• Levenslange garantie
• Zeer geschikt voor intensief gebruik.
• Voldoet aan de ISOnorm 9706.
• Met metalen hangijzers met gecoate
uiteinden.
• Inclusief polypropyleen ruiters en
ruiterstroken.
• Gratis personaliseerbaar via
www.elbaprint.com.

•
•
•
A4 blauw
A4 goudgeel
A4 groen
A4 rood
folio blauw
folio goudgeel
folio groen
folio rood

doos à 25 stuks
doos à 25 stuks
doos à 25 stuks
doos à 25 stuks
doos à 25 stuks
doos à 25 stuks
doos à 25 stuks
doos à 25 stuks

520493
520495
520494
520492
520523
520525
520524
520522

•
•
•

Levenslange garantie.
Zuurvrij kraftkarton, 240gr.
Versterkt met katoenvezels.
Voldoet aan ISOnorm 9706.
Koppelbaar d.m.v. metalen
drukknoppen.
Met 30 procent vergrotende ruiter
over de gehele breedte van de map.
Metalen ophanging.
De bodem van de 15 en 30mm map
is verstevigd met een extra strook
karton.
Railafstand van 330mm (A4) of
365mm (folio).
Inclusief ruiters en ruiterstroken nr.0.
Gratis personaliseerbaar via
www.elbaprint.com.

A4 30mm bodem
doos à 25 stuks
A4 V-bodem doos à 25 stuks
folio 30mm bodem
doos à 25 stuks
folio V-bodem
doos à 25 stuks

• Sterke, duurzame “S” -vormige metalen ophangsysteem buigt niet onder
het gewicht, speciale verfcoating
voorkomt geluid bij het schuiven van
de hangmappen.
• Premium kwaliteit gerecycled karton,
dikte: 250 gram.
Leitz Recycle hangmap
• Eenvoudig identiﬁceren van de inhoud
• Gemaakt van 100% gerecycled karton, door de transparante etikethouder
met verwisselbare ruiterstroken.
100% recyclebaar, klimaatneutraal en
Blue Angel - Ideaal voor ruimtebespa- • Gesloten zijkanten voor het veilig
opbergen van documenten.
rende verticale archivering.
• Moderne en stijlvolle zwarte kleur met
• V-bodem van 15 mm, capaciteit tot
150 A4 vellen van 80 grams, de bodem lichtgrijze print.
• Ontwerp en print jouw eigen etiket
kan breder worden gemaakt met de
online opwww.leitz.com/easyprint.
voorgevouwen lijnen tot 300 vellen.
Hangmap A4 verticaal V-bo- 1398107
• Inclusief sleuven om de inbindstrip
dem zwart
6130 vast te maken.

ZUUR
VRIJ

Jalema Atlanta Alzicht
gekleurde hangmappen
V-bodem

• Met Alzicht-ruiters aan bovenzijde
die aﬂeesbaar zijn van voren en van
boven.
• Inclusief ruiters en strookjes.
• Voor standaard dossiers.
• 225gr zuurvrij Colorkraftkarton.
• FSC-gecertiﬁceerd.
• Leverbaar voor A4 (240x310mm) en
folio (FO) formaat (240x345mm).

A4 blauw
A4 geel
A4 groen
• Voorzien van roestvaste metalen
A4 rood
hangstrips.
folio blauw
• Kunststof glijders maken de hangmap- folio geel
folio groen
pen soepel en geruisloos verschuiffolio rood
baar.

doos à 25 stuks
doos à 25 stuks
doos à 25 stuks
doos à 25 stuks
doos à 25 stuks
doos à 25 stuks
doos à 25 stuks
doos à 25 stuks

520303
520305
520304
520302
520323
520325
520324
520322

pak à 5 stuks
pak à 5 stuks
pak à 5 stuks
pak à 5 stuks

520120
520125
520122
520127

521622
521620
521628
521626

Jalema Atlanta Alzicht
hangmappen hardboard

ZUUR
VRIJ

Jalema Atlanta Alzicht
hangmappen U-bodem

• 230gr recyclingkarton.
• Met versterkte extra brede bodem
• Voorzien van roestvaste metalen
van 30mm.
hangstrips.
• Met Alzicht-ruiters aan bovenzijde die • Leverbaar voor A4 (240x310mm)
en folio (FO) formaat (240x345mm).
aﬂeesbaar zijn van voren en
folio 30mm doos à 25 stuks 5 2 0 1 1 2
van boven.
A4 30mm
doos à 25 stuks 5 2 0 1 1 0
• Inclusief ruiters en strookjes.
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Jalema Atlanta Alzicht
hangmappen V-bodem
• Voorzien van roestvaste metalen
hangstrips.
• Met Alzicht-ruiters aan bovenzijde
die aﬂeesbaar zijn van voren en van
boven.

•
•
•
•

Inclusief ruiters en strookjes.
Voor standaard dossiers.
230gr recyclingkarton.
Leverbaar voor A4 (240x310mm)
en folio (FO) formaat (240x345mm).

A4
folio

doos à 25 stuks
doos à 25 stuks

520100
520102

Jalema Atlanta Altzicht
gekleurde hangmappen
U-bodem
• Voorzien van roestvaste metalen
hangstrips.
• Kunststof glijders maken de hangmappen soepel en geruisloos
verschuifbaar.

• Met Alzicht-ruiters aan bovenzijde die
aﬂeesbaar zijn van voren en
van boven.
• Inclusief ruiters en strookjes.
• Voor standaard dossiers.
• 225gr zuurvrij Colorkraftkarton.
• FSC-gecertiﬁceerd.
• Leverbaar voor A4 (240x310mm) en
folio (FO) formaat (240x345mm).
A4 blauw
A4 geel
A4 groen
A4 rood
folio blauw
folio geel
folio groen
folio rood

doos à 25 stuks
doos à 25 stuks
doos à 25 stuks
doos à 25 stuks
doos à 25 stuks
doos à 25 stuks
doos à 25 stuks
doos à 25 stuks

520343
520345
520344
520342
520363
520365
520364
520362

• Voorzien van roestvaste metalen
hangstrips.
• Kunststof glijders maken de
hangmappen soepel en geruisloos
verschuifbaar.
• Met Alzicht-ruiters aan bovenzijde
die aﬂeesbaar zijn van voren en
van boven.
• Inclusief ruiters en strookjes.
• Voor standaard dossiers.
• Zwart hardboard van 1050gr met
brede bodem.
• Extra sterke hangmap voor omvangrijke dossiers.
• Leverbaar voor A4 (240x310mm) en
folio (FO) formaat (240x345mm).

A4 40mm
A4 80mm
folio 40mm
folio 80mm

Product niet gevonden? Bel ons voor informatie!
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> LATERALE HANGMAPPEN

>

RUITERS EN RUITERSTROKEN

Elba ruiterstroken nr.8 voor
laterale hangmappen

ICN

2
NORM

ZUUR
VRIJ

ISO

9706
NORM

Elba AZV Ultimate laterale
hangmappen
• Hangmap met levenslange garantie.
• Zuurvrij kraftkarton van 240gr.
• Versterkt met katoenvezels voor
ongeëvenaarde stevigheid.
• Voldoet aan ISOnorm 9706.
• Lateraal hangmap voor kasten en
rekken.
• Koppelbaar met behulp van metalen
drukknoppen.
• Metalen ophanging.
• Compleet met ruiterstrook en 50 procent vergrotende vastgeklonken ruiter.

• De bodem van de 15, 30 en 50mm
map is verstevigd met een extra
strook karton.
• railafstand van 330mm (A4) of 350mm
(folio).
• Inclusief ruiters en ruiterstroken nr.9.
• De ruiterstroken zijn gratis personaliseerbaar via www.elbaprint.com.
• Leverbaar voor A4 (275x330mm) en
folio (FO) formaat (275x350mm).
A4 30mm bodem
doos à 25 stuks
A4 50mm bodem
doos à 25 stuks
A4 V-bodem doos à 25 stuks
folio 30mm bodem
doos à 25 stuks
folio 50mm bodem
doos à 25 stuks
folio V-bodem
doos à 25 stuks

521707
521708
521705
521618
521619
521616

ICN

2
NORM

ISO

9706

ZUUR
VRIJ

NORM

Elba AZV Mark Ultimate
laterale hangmappen A4
• Hangmap met levenslange garantie.
• Zuurvrij kraftkarton van 240gr.
• Versterkt met katoenvezels voor
ongeëvenaarde stevigheid.
• Voldoet aan ISOnorm 9706.
• Laterale hangmap voor kasten en
rekken.
• Koppelbaar met behulp van metalen
drukknoppen.
• Metalen ophanging.
• Compleet met ruiterstrook en 50 procent vergrotende vastgeklonken ruiter.

• Met uitsparingen aan de voorkant
waardoor de binnenmap snel kan
worden uitgenomen.
• De bodem van de 15, 30 en 50mm
map is verstevigd met een extra
strook karton.
• Railafstand van 330mm (A4).
• Inclusief ruiterstroken nr.9.
• De ruiterstroken zijn gratis personaliseerbaar via www.elbaprint.com.
• A4-formaat 275x330mm en een railafstand van 330mm.
A4 Mark 1 V-bodem
doos à 25 stuks
A4 Mark 3 30mm bodem
doos à 25 stuks
A4 Mark 5 50mm bodem
doos à 25 stuks

• Geschikt voor Elba Medium V
en Medium DR hangmappen.
• 25 stroken per vel.
• Breedte 14,4cm en hoogte 6mm.
• Met kleurcodering.
• Gratis personaliseerbaar via
www.elbaprint.com.

blauw
geel
groen
oranje
roze

pak à 10 vel
pak à 10 vel
pak à 10 vel
pak à 10 vel
pak à 10 vel

521643
521645
521644
521647
521642

blauw
geel
groen
roze
zalm

pak à 10 stuks
pak à 10 stuks
pak à 10 stuks
pak à 10 stuks
pak à 10 stuks

521693
521695
521694
521692
521697

blauw
geel
groen
oranje
roze

pak à 10 vel
pak à 10 vel
pak à 10 vel
pak à 10 stuks
pak à 10 vel

521653
521655
521654
521657
521652

521150
521160
521165

Elba ruiterstroken nr.9 voor
laterale hangmappen
• Geschikt voor Elba AZV en
TUB hangmappen.
• 30 stroken per vel.
• Breedte 15,7cm.
• Met kleurcodering.
• Gratis personaliseerbaar via
www.elbaprint.com.

Elba TUB Ultimate laterale
hangmappen
• Hangmap met levenslange garantie.
• Kraftkarton van 240gr.
• Versterkt met katoenvezels voor
ongeëvenaarde stevigheid.
• Snel inhangen en uitnemen dankzij
draadijzeren ophanghaken.
• Hangmappensysteem voor alle kasten
en archiefrekken met een inwendige
diepte van minstens 38,5cm.
• railafstand van 200mm
(voor A4 en folio).
• Bodem verstevigd met een extra
strook karton.
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• Met drukknoppen om de mappen aan
elkaar te koppelen.
• Inclusief 16cm lange en 50 procent
vergrotende verstelbare ruiter en
ruiterstrook nr.9.
• De ruiterstroken zijn gratis personaliseerbaar via www.elbaprint.com.
• Leverbaar voor A4 (250x330mm) en
folio (FO) formaat (250x360mm).
A4 30mm bodem
doos à 25 stuks
A4 50mm bodem
doos à 25 stuks
A4 V-bodem doos à 25 stuks
folio 30mm bodem
doos à 25 stuks
folio 50mm bodem
doos à 25 stuks
folio V-bodem
doos à 25 stuks

521608
521609
521606
521602
521603
521600

Medium Flex V laterale
hangmappen A4
• Hangmap voor regelmatig gebruik.
• Met vergrotende ruiter om tekst op
ruiter goed te kunnen lezen.
• Ruiterstroken kunnen opgemaakt
worden via www.elbaprint.com.
• Kunststof drukknopen om de
hangmappen te verbinden waardoor
het gewicht evenredig verdeeld wordt.
A4 V-bodem
• Ruiterstroken type 8.

Elba ruiterstroken nr.0 voor
verticale hangmappen

521713

• Voor Elba AZO en Deﬁ hangmappen.
• Met kleurcodering.
• Gratis personaliseerbaar via
www.elbaprint.com.

Product niet gevonden? Bel ons voor informatie!
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Archiveringsmiddelen
> ARCHIEFDOZEN

Quantore archiefdoos
• Praktische kartonnen dozen voor
documenten die nog niet weg mogen,
maar die u ook niet direct bij de hand
hoeft te hebben.
• Eenzijdig beplakt massief karton,
pH-neutraal.
• Rugdikte 80mm.
• Leverbaar in de formaten A4
(230x320x80mm) en folio
(230x350x80mm).
• Dikte 750 g/m2.

A4 230x80x320mm
doos à 25 stuks
folio 230x80x350mm
doos à 25 stuks
A4 230x80x320mm
pak à 50 stuks
folio 230x80x350mm
pak à 50 stuks

531011
531013
531010
531012

ZUUR
VRIJ
ZUUR
VRIJ

Jalema gemeentearchiefdoos

Quantore gemeente
archiefdoos
25

Jalema Atlanta Alzicht
ruiters
•
•
•
•

Jalema Atlanta Alzicht
ruiterstroken

Glasheldere Alzicht ruiter.
Aﬂeesbaar van de voor- en bovenzijde.
Gemaakt van polystyreen.
Inclusief ruiterstroken.

65mm

pak à 25 stuks

• Kartonnen ruiterstroken voor Alzicht
ruiter in diverse kleuren voor een
duidelijk onderscheid.
• Gemaakt van 210 g/m² papier.
• 13 stroken per strip.

520130

65mm blauw pak à 25 stuks
65mm geel pak à 25 stuks
65mm groen pak à 25 stuks
65mm rood pak à 25 stuks
65mm wit pak à 25 stuks
100mm wit pak à 25 stuks

520143
520145
520144
520142
520140
520159

• Praktische kartonnen gemeente
archiefdoos voor documenten die nog
niet weg mogen, maar die u ook niet
direct bij de hand hoeft te hebben.
• Zuurvrij.
• Voorzien van metalen grijpgat.
• Inclusief 4 metalen klemmen.
• Voorzijde doos voorzien van liniatuur
voor inhoudsomschrijving.
• Karton.

•
•
•
•

Bruin.
370x265x115mm
Dikte 850 g/m2.
Eenvoudig in elkaar te zetten.

370x265x115mm

531060

ZUUR
VRIJ

• Voorzien van een kader t.b.v. etiket
voor inhoudsopgave.
• Inclusief etiketten en klemmetjes.
750gr bruin pak à 50 stuks 5 3 1 0 2 2
850gr bruin doos à 10 stuks 5 3 1 0 2 3

Bankers Box System
flip top kubus

Jalema gemeentearchiefdoos accessoires
• De archiefdoos is gemakkelijk in
elkaar te zetten met behulp van
metalen klemmetjes.
• De etiketten zijn uiterst geschikt
voor het gebruik op de gemeente
archiefdoos.
• Het formaat van het etiket is 80 mm
(breedte) en 100 mm (hoogte).

• Vervaardigd uit zwaar tweezijdig
beplakt kraftkarton.
• pH neutraal zodat uw archief optimaal
beschermd is tegen inwerking van
zuren.
• FSC® gecertiﬁceerd.
• Het grijpgat is voorzien van een
stof-afdichting.
• Makkelijke montage d.m.v. metalen
klemmetjes.

200 clips pak à 200 stuks
voor gemeentearchiefdoos
pak à 50 stuks

531025
817400

• Opbergkubus met aangehecht deksel
met Fastfold automatisch opzetten.
• Stevige constructie met driedubbele
laag karton bij de eindpanelen en een
dubbele laag op de bodem.
• Ideaal voor het opbergen van A4
ordners en ringmappen.
• Geschikt voor 4x 80mm A4 transfer
archiefdozen uit het System assortiment.

• Gemaakt van FSC-gecertiﬁceerd 100%
gerecycled karton.
• Afmetingen 350x293x370mm.
ﬂip top wit blauw
doos à 10 stuks

531050

24

Post-it Index Strong extra
breed
• Extra sterk voor langdurig gebruik.
• Voorkomt beschadiging bij frequent
gebruik.
• Beschrijfbaar.
• 24 stuks in 4 verschillende
opvallende kleuren.
• Herpositioneerbaar.
• 50,8mmx38mm.
• Gebogen versie speciaal geschikt
voor hangmappen.
• De platte versie voor dossier-en
postmappen.
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Jalema Atlanta Altzicht
ruiterstroken op A4-formaat

rechte tab 686F
set à 24 stuks
gebogen tab 686A
set à 24 stuks

313252
313253

• Atlanta ruiterstroken op A4-formaat.
• Eenvoudig en netjes met printer
te bedrukken voor een duidelijke
indicatie.
• Software is gratis te downloaden via
www.jalema.com/downloads.
65mm wit

pak à 20 vel

520176

Bankers Box System
Flip Top maxi

Bankers Box System
standaard archiefdoos

• Stevige opbergdoos met aangehecht
deksel met Fastfold automatisch opzetten en sluiting voor extra veiligheid.
• Dubbele laag karton bij de eindpanelen
en op de bodem.
• Geschikt voor ordners of 6x 80mm /
4x 120mm transfer archiefdozen uit
het System assortiment.
• FSC-gecertiﬁceerd 100% gerecycled
ﬂip top maxi wit blauw
karton.
doos à 10 stuks
• Afmetingen 350x293x545mm.

• Extra sterk - dubbele wandconstructie
bij eindpanelen en bodem.
• Fastfold automatisch opzetten.
• Geschikt voor ordners, ringmappen
en System transfer archiefdozen.
• Oversized deksel maakt de doos
geschikt voor het opbergen van
A4 hangmappen.
• Gemaakt van FSC-gecertiﬁceerd 100%
standaard wit blauw
gerecycled karton.
doos à 10 stuks
• Afmetingen 333x285x390mm.

531057

Product niet gevonden? Bel ons voor informatie!

531047
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Bankers Box System transfer
archiefdoos
• A4 transfer archiefdoos met Fastfold
automatisch opzetten.
• Vergrendelbare deksel voor extra
veiligheid.
• Compatibel met System opbergdozen
en ordner archief.

Archiveringsmiddelen

• Gemaakt van FSC-gecertiﬁceerd
100% gerecycled karton.
• Beschikbaar in rugbreedtes 80, 100
en 150mm.
• Afmetingen 315x260mm.
80mm wit blauw
doos à 10 stuks
100mm wit blauw
doos à 10 stuks
150mm wit blauw
doos à 10 stuks

531053
531054
531055

Bankers Box System ordner
achiefdoos
• Stapelbaar ordnerarchief met over elkaar klemmende tabs om een stevige
opbergoplossing te bieden.
• Dubbele wandconstructie bij
eindpanelen en achterpaneel voor
extra stapelsterkte.

• Geschikt voor A4 ordners, ringmappen
of 6x 80mm System transfer
archiefdozen.
• Gemaakt van FSC-gecertiﬁceerd
100% gerecycled karton.
• Afmetingen 540x325x375mm.
ordnerarchief wit blauw
pak à 5 stuks

531056

Bankers Box Earth Series
archiefdoos
• Deksel met sluitmogelijkheid voor
extra veiligheid.
• Compatibel met Earth Series opbergdozen.
• Beschikbaar in 2 rugbreedtes.

• Gemaakt van FSC-gecertiﬁceerd 100%
gerecycled karton.
• Beschikbaar in rugbreedtes 80 en
100mm.
• Afmetingen 250x315mm.
A4 80mm bruin
20 stuks
A4 100mm bruin
20 stuks

doos à 5 3 1 0 4 5
doos à 5 3 1 0 4 3

Bankers Box System
tijdschriftcassette
Bankers Box System
archieflade

• Stapelbaar tot 6 units hoog.
• Gemaakt van FSC-gecertiﬁceerd 100%
gerecycled karton.
• Afmetingen 390x310x568mm
(buitenmaat) en 350x290x545mm
(binnenmaat).

• Extra sterke constructie inclusief een
versterkt geraamte en laden.
• Geschikt voor het opbergen van ordners, A4 hangmappen of 6x A4 80mm
A4 grijs
System transfer archiefdozen.
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531052

• Grote labelruimte aan beide zijdes
voor gebruik met een open voorkant of
gesloten achterkant.
• Ideaal voor het ordenen van A4-formaat magazines en literatuur.
• Gemaakt van FSC-gecertiﬁceerd 100%
gerecycled karton.
• Afmetingen 81x263x316mm.
A4 wit blauw pak à 10 stuks

506042

•

•
•
•

Bankers Box Earth Series
flip top maxi

Bankers Box Earth Series
tijdschriftcassette
• Geschikt voor het opslaan van A4
tijdschriften en literatuur.
• Labelruimte aan voor- en achterzijde.
• Gemaakt van FSC-gecertiﬁceerd 100%
30.40x8.20x26.80cm bruin
gerecycled karton.
pak à 20 stuks
• Afmetingen 30.40x8.20x26.80cm.

• Naturel kleur.
• Gemaakt van FSC-gecertiﬁceerd 100%
gerecycled karton.
• In 2 formaten leverbaar: mediSterke opbergdoos met dubbele basis, um (325x260x375mm) en groot
(325x260x445mm).
enkele zijkanten en dubbele eindpanelen.
27.00x33.50x39.10cm bruin 5 3 1 0 4 1
Snel en gemakkelijk te monteren.
doos à 10 stuks
32.5x26x44.5cm bruin doos à 5 3 1 0 4 2
Ideaal voor archivering en transport.
10 stuks
Stapelbaar.

Bankers Box Earth Series
opbergdoos

506041

• Stevige constructie met driedubbele
laag karton bij de eindpanelen en een
dubbele laag bij de basis.
• Afmetingen 390x293x560mm
• Vastgehecht deksel.
(buitenmaat) en 378x287x545mm
• Compatibel met 6x80mm Earth Series
(binnenmaat).
transfer archiefdozen.
37.8x28.7x54.5cm bruin
531046
• FSC-gecertiﬁceerd 100% gerecycled
doos à 10 stuks
karton.

Product niet gevonden? Bel ons voor informatie!
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Loeff’s archiefdoos
Quick box 3000

•
•

• A4 Archiefdoos van micro golfkarton.
• 100% recycled en recyclebaar materiaal.
• PH-neutraal.
• Gemakkelijk in elkaar te zetten door

•
•

Archiveringsmiddelen

1-2-3-4 bodemsluiting.
De inkt en lijm bevatten geen schadelijke stoﬀen.
Deze box past in de Standaard container 4001.
FSC-gecertiﬁceerd.
Afmetingen 335x240x80mm.

Quick box
Quick box

pak à 50 stuks
krimp à 8 stuks

531589
1388557

Loeff’s archiefdoos
Filing box 3003
• Folio formaat
• 100% recycled en recyclebaar materiaal.
• PH-neutraal.

• Eenvoudig in elkaar te zetten met
speciale bodemsluiting.
• De inkt en de lijm bevatten geen
schadelijke stoﬀen.
• Deze box past in de Standaard container 4001.
• FSC-gecertiﬁceerd.
• Afmetingen 345x255x85mm.
Filingbox
Filingbox

pak à 50 stuks
pak à 8 stuks

531594
531604

Loeff’s archiefdoos
Universeel box 3020
• Van golfkarton op A4-formaat met
dubbele capaciteit.
• 100% recycled en recyclebaar materiaal.
• PH-neutraal.
• Eenvoudig in elkaar te zetten met
speciale bodemsluiting.

• Ook geschikt voor het archiveren
van hangmappen op A4-formaat.
• De inkt en de lijm bevatten geen
schadelijke stoﬀen.
• Past in de Jumbo container 4004 of
Jumbo Plus container 4005.
• FSC-gecertiﬁceerd.
340x250x120mm
531598
doos à 25 stuks
A4, 336x264x114mm
1388556

Loeff’s archiefdoos
Loeff box Folio 3030
• 100% recycled en recyclebaar
materiaal.
• PH-neutraal.
• Massief 850gr karton, met speciale
bodemsluiting, in één handeling op te
zetten, zonder klemmetjes.

• Ook geschikt voor hangmappen op
folio formaat.
• De inkt en de lijm bevatten geen
schadelijke stoﬀen.
• Past in de Jumbo container 4004
of Jumbo Plus container 4005.
• FSC-gecertiﬁceerd.
• Afmetingen 370x260x115mm.
Folio box
Folio box

pak à 50 stuks
pak à 8 stuks

531599
531605

Loeff’s archiefdoos
Data box 3004
• A3.
• 100% recycled en recyclebaar materiaal.
• PH-neutraal.
• Uitgevoerd met speciale bodemsluiting.
• De inkt en de lijm bevatten geen
schadelijke stoﬀen.
• Deze box past in de Data container
4002.
• FSC-gecertiﬁceerd.
• Afmetingen 445x335x80mm.

Loeff’s archiefdoos
Jumbo box 3007

Loeff’s archiefdoos
Classic Box 3040

•
•

• Folio Formaat.
• Zware kwaliteit pH-neturaal en FSC®
gecertiﬁceerd golfkarton.
• Grijpgat aan voor- en achterzijde met
voldoende ruimte voor het noteren
van de inhoud.

•
Data box

pak à 50 stuks

531597

•

• Deze archiefdoos heeft een aangehechte extra bodemlegger, die u via de
perforatierand kunt afhalen (is geen
extra sluitklep!).
Folio formaat met verlijmde zijkanten.
• Past in de Jumbo container 4004 en
100% gerecycled en recyclebaar masde Jumbo Plus container 4005.
sief 900grs karton.
• FSC-gecertiﬁceerd.
Lijm en inkt bevatten geen schadelijke
• Afmetingen 370x255x115mm.
stoﬀen.
Uitgevoerd met 1-2-3-4 bodemsluiting. Jumbo box doos à 25 stuks 5 3 1 0 2 1

ICN

3

Loeff’s archiefdoos
Space box A4 4550
• Uitgevoerd met een autolock bodem.
• In één handbeweging in model te
brengen.
• Past in de Jumbo container 4004.
• Buiten afmeting 370x260x115mm.
• Binnen maatvoering 359x253x108mm.
Classic box 3040
doos à 50 stuks

531606

sluitklep (is dus geen extra sluitklep!).
• Met duim in grijpgat doos in model
brengen.
• De inkt en de lijm bevatten geen
schadelijke stoﬀen.
• Past in de Standaard container 4001.
• FSC-gecertiﬁceerd.
• Afmetingen 320x240x60mm.

• Gebruiksklaar, 700gr massief karton
(halfautomaat).
• 100% recycled en recyclebaar
materiaal.
• Geschikt voor één ordnerinhoud.
• Uitgevoerd met extra bodeminlegger, Space box
aangehecht met perforatierand aan de Space box

pak à 50 stuks
pak à 8 stuks

531590
531603

ZUUR
VRIJ

NORM

ICN

4

Loeff’s archiefdoos
City box 3009

ZUUR
VRIJ

NORM

Loeff’s archiefdoos
City box 3008
• Zuurvrij golfkarton
• Voldoet aan de strenge ICN kwaliteitseis nr.4 en aan de eisen van
Nederlandse Archiefwet.
• Geschikt voor opberging van
documenten op middellange termijn
(minimaal 10 jaar).
• Uitgevoerd in wit kraft aan binnenzijde
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en buitenzijde bruin kraft.
• Met extra royale insteekklep en zonder
metalen klemmen.
• Past in de Jumbo Plus Container
4005.
• Afmetingen 390x260x115mm.
City box ICN-norm-4 10+ pak à 5 3 1 6 1 3
50 stuks

• Zuurvrij golfkarton.
• Voldoet aan de strenge ICN kwaliteitseis nr.3 en voldoet aan de eisen
van Nederlandse Archiefwet.
• Voor opberging van documenten op
lange termijn (minimaal 30 jaar).
• Uitgevoerd in wit kraft aan binnenzijde
en buitenzijde bruin kraft.
• Met extra royale insteekklep en zonder
metalen klemmen.
• Past in de Jumbo Plus Container
City box ICN-norm-3 30+
4005.
pak à 50 stuks
• Afmetingen 390x260x115mm.

Loeff’s Direct container 4000

531614

• Zoals bij al onze containers geldt:
stellingen zijn overbodig!
• Rug aan rug koppelbaar en in hoogte
en breedte schakelbaar om zo
‘straatvorming’ te creëren.
• Inclusief verbindingssteunen.
• Stof- en lichtvrije opberging.
• FSC-gecertiﬁceerd.
• Afmetingen 380x360x330mm.

• 40% recycled materiaal.
• Ruimte voor 4 volle ordners van 8cm
of 6 volle ordners van 6cm
(A4 of folio formaat).
• Robuust doordacht schakelsysteem
en extra verbindingssteunen garande- Direct Container
15 stuks
ren een stevige archiefopbouw.

doos à 5 3 1 5 9 3

Loeff’s Jumbo
container 4004

• Rug aan rug koppelbaar en in hoogte
en breedte schakelbaar om zo
‘straatvorming’ te creëren.
• 40% gerecycled materiaal.
•
Inclusief verbindingssteunen.
• Ruimte voor 3 Loeﬀ boxen,
3 Universeel boxen of 3 Jumbo boxen. • FSC-gecertiﬁceerd.
• Afmetingen 425x280x400mm.
• Robuust doordacht schakelsysteem
531595
en extra verbindingssteunen garande- Jumbo Container
doos à 15 stuks
ren een stevige archiefopbouw.

Product niet gevonden? Bel ons voor informatie!
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Loeff’s archiefcontainer
• Standaard container.
• Gemaakt van 40% recycled materiaal.
• Kan 6 Space boxen A4, 4 Quick boxen
A4, of 4 Filing boxen folio bevatten.
• Robuuste constructie, doordacht
schakelsysteem en extra verbindingssteunen garanderen een stevige
archiefopbouw met ongekend ﬂexibele
mogelijkheden.

• De containers zijn rug aan rug
koppelbaar en in hoogte en breedte
schakelbaar
• Inclusief verbindingssteunen.
• Stof- en lichtvrije opberging.
• FSC-gecertiﬁceerd.
• Afmetingen 410x275x370mm.
Standaard Container
15 stuks

doos à 5 3 1 5 9 2

Quantore archiefcontainer
• Quantore Archiefcontainer
520 x 340 x 260 mm.
• Bedrukt.
• V.z.v. handgrepen.

Jalema Stripper-Stickup
snelhechter
500x340x260mm

1387508
• De Stripper is een zelfklevend
hechtmechaniek, bestaande uit een
zelfklevende, witte strip (voorzien
van een PE-coating; voelt dus niet
scherp aan) en kunststof dekplaatje.
• Dankzij de zelfklevendheid kan de
Stripper op elke plaats in een map
of dossier worden aangebracht.
• De Stripper hecht onwrikbaar op
papier, karton, kunststof en zelfs
metaal.

> BUNDEL- EN OPBERGMECHANIEKEN

531520

doos à 100 stuks wit
doos à 50 stuks

JalemaClip bundelmechaniek

531560
531533

•

531559
531532

•

•
•

geel/wit
doos à 100 stuks
100 stuks zwart
doos à 100 stuks
Soepel kunststof buisslangetje waarin geel/wit
doos à 100 stuks
de harde kunststof afsluitbeugel
10 stuks geel/wit
zak à 10 stuks
wordt geschoven.
10 stuks zwart
Het slangetje vouwt u onder het
zak à 10 stuks
kunststof dekplaatje en uw papieren
10 stuks geel/wit
zitten vast.
zak à 10 stuks
Omgeslagen pagina’s liggen plat.
geel
doos à 100 stuks
Eenvoudig tussenvoegen en kopiëren dekplaatjes doos à 100 stuks
beugel wit doos à 100 stuks
zonder papieren uit te nemen.

531531
531583
531527
531528
531529

JalemaClip met
inhanghechter

4

Kangaro inhanghechter
•
•
•
•

Snelhechterstrip.
Vervaardigd van PP.
Korte uitvoering afmeting 38x148mm.
Met metalen strip en kunststof
afdekplaatje.
• De snelhechterstrip is voorzien van
4 ponsgaten waardoor deze in een
ordner of ringband kan worden
gehangen.

wit
doos à 100 stuks
zwart doos à 100 stuks
rood
doos à 100 stuks
donkerblauw
doos à 100 stuks
4x25 stuks groen
doos à 100 stuks
4x25 stuks geel
doos à 100 stuks
assorti doos à 100 stuks
1x10 stuks assorti
pak à 10 stuks

531540
531541
531542
531543

Mounter 295mm
doos à 100 stuks
125mm
pak à 50 stuks
295mm pak à 100 stuks
295mm pak à 25 stuks
295mm pak à 50 stuks
271mm
pak à 100 stuks

314612

531544
531545
512367
512368

• Een uitstekende oplossing voor het
bewaren van aparte dossiers in één
ringband.
• De inhangstrip is gemaakt van minder
milieubelastende polypropeen.
• Assortie verpakt met rode, blauwe,
grijze en zwarte inhangstrips.

• Met de inhangstrip kan het JalemaClip assorti doos à 100 stuks
10 stuks zwart
hechtmechaniek in elke ringband of
zak à 10 stuks
ordner worden toegevoegd.

531557
531581

ICN

12

3L opbergstrip

NORM

JalemaClipex
bundelmechaniek
• Voor het langdurig bewaren van
archiefstukken.
• Voldoet aan de eisen voor permanente
bewaring van de overheid.
• ICN12 gecertiﬁceerd.
• Zonder weekmakers, pvc- en zuurvrij.
• Kleur petrol.
• Inclusief File-lifter om de inhoud van
een ordner leeg te halen.

638

2

Jalema SnapClip
bundelmechaniek
petrol
petrol
slangetjes
dekplaatjes

doos à 100 stuks
zak à 10 stuks
doos à 100 stuks
doos à 100 stuks

531558
531584
531525
531526

• De beugel van de SnapClip past op
het ordnermechaniek.
• De inhoud van de ordner kan over
de beugel geschoven worden.

Rexel fastener
bundelmechaniek
• Bevat geen weekmakers, dus
documentvriendelijk.
• Tussenvoegen en uitnemen van
documenten is bijzonder gemakkelijk.
• De perforatiegaten scheuren niet in.
blauw/wit

pak à 50 stuks

314834

• Eenvoudige metalen strip met metalen
deklijst.
• Gatafstand 80mm.
50mm 70850
50 stuks

doos à 5 3 1 5 0 0

• Zelfklevende dossierstrips.
• Voor het opbergen van folders,
brieven, catalogi, contracten etc.
die niet geperforeerd mogen of
kunnen worden, in ordners, ringbanden
en hechtmappen.
• Soepele transparante polyester
stroken met 7 en 8cm perforatie
die niet kan uitscheuren.
• Aan een zijde een sterk hechtende
lijmlaag met gemakkelijk te verwijderen beschermstrook.

Product niet gevonden? Bel ons voor informatie!

314602
314607
314605
314606
314611

639

Archiveringsmiddelen

Opbergsystemen
>

ICN

2

12

ZUUR
VRIJ

OPBERGBOXEN

2

NORM

Loeff’s Bundelbeugels

Loeff’s Liftboy

• Deze beugels bestaan uit een metalen
binnenkern met daaromheen polypropyleen.
• Recyclebaar.
• De Bundelbeugels gebruikt u samen
met de Liftboy om de ordnerinhoud te
bundelen.
• Voldoen aan de strenge eisen van de
archiefwet en zijn ICN 12 gecertiﬁceerd.
• Zuur en weekmaker vrij.

• Hevelapparaat voor het moeiteloos
uitlichten van een ordnerinhoud.
• Met de uitneembare hevel kunt u
documenten uit de bundel nemen en
terugplaatsen.
• Werkt samen met bundelbeugels met
schroefdop.
• Recyclebaar.
• Bevat geen schadelijke stoﬀen en
zware metalen.
• Levenslange garantie.

100mm
170mm
100mm
170mm
100mm
170mm

doos à 100 stuks
doos à 100 stuks
doos à 50 stuks
doos à 50 stuks
doos à 10 stuks
doos à 10 stuks

531565
531566
531563
531564
531578
531579

Archiefboy

531562

Really Useful opbergboxen
•
•
•
•

2

•
•

Loeff’s Archieflabels

640

•
•

Loeff`s Quickbinders
bundelsysteem

2

• De Loeﬀ Archieﬂabels zijn geheel zuurvrij, houtvrij en chloorvrij.
• Recyclebaar.
• Voor gemakkelijke rubricering en
archieﬁndeling.
• Slips voor inhoudaangifte op de rugzijde van de bundel.
• FSC-gecertiﬁceerd.

ZUUR
VRIJ

rood
blauw
groen
geel

pak à 100 stuks
pak à 100 stuks
pak à 100 stuks
pak à 100 stuks

531572
531573
531574
531575

• Deze beugels bestaan uit een metalen
binnenkern met daaromheen polypropyleen.
• Recyclebaar.
• Zuur en weekmaker vrij.
• Quickbinders die in combinatie met de
Quickboy (4547) snel en eenvoudig de
ordner leegt en de inhoud bundelt.
• Let op: niet samen met de Liftboy
(voor bundelbeugels met schroef) te
100mm
gebruiken.

doos à 100 stuks 5 3 1 5 3 5

18 literbox
buiten 480x390x200mm
binnen 380x310x170mm
Really Useful opbergboxen zijn stapel- 0,14 literbox
baar met of zonder deksel.
buiten 90x65x55mm
Ze zijn zo sterk dat het het gewicht
binnen 64x48x42mm
0,55 literbox
van één persoon houdt.
Elk product is bestendig tegen tempe- buiten 210x100X40mm
binnen 185x80x30mm
raturen van -15°C tot +80°C.
0,9 literbox
Minimale zijkant aanpassingen om op- buiten 220x102x68mm
bergruimte te maximaliseren, dit zorgt binnen 187x80x60mm
3 literbox
tevens ook dat de inhoud minder kan
buiten 245x180x160mm
bewegen tijdens transport.
binnen 190x143x120mm
Volledig platte en versterkte bodem.
4 literbox
Het sluitmechanisme houdt de doos en buiten 395x255x85mm
het deksel tezamen.
binnen 335x210x70mm
De doorzichtige doos heeft het voor9 literbox
buiten 395x255x155mm
deel dat u steeds de inhoud ziet.
De verschillende afmetingen zijn onder- binnen 335x210x140mm
19 literbox
ling opstapelbaar.
buiten 395x255x290mm
binnen 315x205x270mm
35 literbox
buiten 480x390x310mm
binnen 370x310x280mm
42 literbox
buiten 520x440x310mm
binnen 405x365x280mm
48 literbox
buiten 610x400x315mm
binnen 545x330x289mm

3 9 4 5 6 9 64 literbox
buiten 710x440x310mm
binnen 605x370x280mm
3 9 4 5 7 8 84 literbox
buiten 710x440x380mm
binnen 605x370x355mm
3 9 4 5 8 1 35 liter 480x390x345 mm
transparant wit
35 liter 480x390x310 mm
3 9 4 5 8 2 transparant blauw
0.8 liter 355x100x40 mm
transparant wit
3 9 4 5 6 5 32 liter 470x342x234 mm
opvouwbaar zwart
10 liter 520x340x85 mm
3 9 4 5 6 6 transparant wit
3 liter 245x180x160 mm
transparant blauw
3 9 4 5 6 7 42 liter 520x440x310 mm
transparant blauw
45 liter 570x390x285 mm
3 9 4 5 7 0 opvouwbaar zwart
50 liter 710x440x230 mm
transparant blauw
3 9 4 5 7 1 5 liter 340x200x125 mm
transparant blauw
48 liter 600x400x315 mm
3 9 4 5 7 2 transparant blauw
64 liter 710x440x310 mm
transparant blauw
3 9 4 5 7 3 84 liter 710x440x380 mm
transparant blauw
14 liter 395x255x210 mm
transparant wit

1400246
3 9 4 5 7 5 1.5 liter 355x100x70 mm
transparant wit
33 liter 480x390x310 mm
1400247
3 9 4 5 7 6 transparant blauw
33 liter 710x440x165 mm
1400248
transparant wit
1400232 16x 0.14 liter 280x224x65 mm 1400249
transparant wit
1400233 0.7 liter 155x100x80 mm
1400250
transparant wit
1400234 18 liter 480x390x200 mm
1400251
transparant blauw
1400235 9 liter 395x210x140 mm
1400252
transparant blauw
1400236 8 liter 340x200x175 mm
1400253
transparant wit
1400237 342x215x35 mm
1400254
transparant wit
1400238 19 liter 395x255x330 mm
1400255
transparant wit
1400239 12 liter 465x270x150 mm
1400256
transparant blauw
1400240 2.1 liter 240x130x125 mm
1400257
transparant wit
1400241
1400242
1400243
1400244
1400245

Product niet gevonden? Bel ons voor informatie!
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Leitz Click & Store
• Een aantrekkelijke range van opbergdozen voor archivering van dossiers,
tijdschriften, cd’s en dvd’s en allerlei
andere producten.
• Zeer gemakkelijk in elkaar te zetten
d.m.v. drukknoppen.
• Verbeterde doosconstructie.
• Modern en eigentijds design.
• Gelamineerd oppervlak voor langdurige
bescherming.
• Labelhouder voor indexering.
• De dozen worden plano geleverd.

Leitz Click & Store WOW
•

•
•
•
•
•
•

CD box wit
531095
cd-box zwart 143x136x325mm 5 3 1 0 9 6
box klein wit 200x148x250mm 5 3 1 0 9 9
60430001
dvd-box zwart
531098
206x147x352mm
box klein zwart
531100
200x148x250mm
box medium wit
531101
281x200x370mm

sorteerbox wit
sorteerbox zwart
Een aantrekkelijke range van opberg- A4 groen
A5 geel
dozen voor archivering van dossiers,
A3 geel
tijdschriften, cd’s en dvd’s en allerlei
A5 groen
andere producten.
A5 wit
Zeer gemakkelijk in elkaar te zetten
A5 blauw
A3 groen
d.m.v. drukknoppen.
A5 geel
Verbeterde doosconstructie.
A5 zwart
Modern en eigentijds design.
A4 geel
Gelamineerd oppervlak voor langdurige A4 groen
bescherming.
A5 groen
A4 geel
Labelhouder voor indexering.
A3 blauw
De boxen worden plano geleverd.

531249
531256
503053
503056
503054
503057
503058
503059
503055
503050
503060
503061
503062
503051
503052
503073

• Slimme indeling van de opbergdoos
voor een betere organisatie en snelle
Leitz Cosy draagbare
toegang tot je spullen, breed gedeelte
aan de achterkant voor het opbergen
opbergdoos
van A4 documenten.
• De draagbare Cosy Opbergdoos is een • Met een smalle rand om jouw smartphone / tablet op neer te zetten terwijl
multitalent en kan worden gebruikt
je aan het werk bent.
voor hot desking of als opbergdoos in
• Gemaakt van duurzaam ABS-materiaal
vergaderruimtes, kantoren of thuis.
dagelijks gebruik, gemakkelijk schoon
• Deze ﬂexibele opbergdoos met
te maken.
handgreep is de perfecte aanvulling
op (thuis)kantoor om ervoor te zorgen • Ruim van binnen maar met een
eﬀiciënte omvang zodat hij in veel
dat je de hele dag ontspannen en
kluisjes past.
productief blijft.
• Plasticvrije verpakking.
• Lichtgewicht en gemakkelijk met
• De Cosy Range van Leitz combineert
één hand te dragen dankzij stevig
comfort in huisstijl met eersteklas
aluminium versterkt handvat.
kwaliteit om een positieve en
• De deksel zorgt ervoor dat de inhoud
productieve werkomgeving te creëren.
bedekt blijft voor een opgeruimd
uiterlijk en meer privacy, maar gaat
kunststof grijs
1397848
1397849
wijd open voor gemakkelijke toegang kunststof blauw
kunststof geel
1397852
tot de inhoud.
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box medium zwart
265x188x335mm
box groot wit
350x188x450mm
box groot zwart
350x188x450mm
hangmappenbox wit
320x240x335mm
hangmappenbox zwart
320x240x335mm

5 3 1 1 0 2 ladenbox met 3 laden wit
290x283x360mm
5 3 1 1 0 3 ladenbox met 3 laden zwart
290x283x360mm
5 3 1 1 0 4 ladenbox met 4 laden wit
290x283x360mm
5 3 1 1 0 5 ladenbox met 4 laden zwart
290x283x360mm
531106

531109
531110
531111
531112

Hoofdstuk 10

Schrijven en Tekenen

Ons creatieve assortiment,
helemaal compleet!

Breng ideeën
tot leven

Balpen
Zie pagina 650

Fineliners
Zie pagina 679

Schrijfmap A4
Zie pagina 452

Voor alle ondergronden wat wils

Tip
Om zoveel mogelijk schrijfplezier uit je viltstiften te halen, is het
belangrijk om de dop er na ieder gebruik op te draaien. De inkt is vaak
op waterbasis. Als deze vloeistof in de open lucht verdampt, droogt de
punt uit.

Overal waar gewerkt
wordt, wordt geschreven.
De verschillende sectoren
vragen om verschillende
oplossingen. Waar een
architect veelvuldig
gebruik maakt van pot
loden, passers en slijpers,
hebben medewerkers in
de voedingsindustrie meer
baat bij een detecteerbare
pen. En zo is er ook de
creatieve ontwerper die
voor zijn brainstormsessie
graag fineliners en gel
schrijvers gebruikt. Met
het assortiment Schrijf
waren kunnen alle ideeën
tot leven worden gebracht,
ongeacht de ondergrond!

Rollerpen
Zie pagina 670

OP ZOEK NAAR DE JUISTE LINIAAL?
EEN GOEDE PASSER?
OF SPECIFIEKE PEN? KIJK VERDER
VOOR HET COMPLETE ASSORTIMENT
Viltstift
Zie pagina 701

Luxe schrijfwaren
>

Luxe schrijfwaren

LUXE SCHRIJFWAREN PARKER

Parker 51 Black CT

Parker Duofold Classic
Black GT

• Duofold Classic Black GT, vervaardigd
van massief, ﬂuweelzwarte edelhars
met zeer karakteristieke 23K vergulde
afwerking.
• Duofold  symbool van het erfgoed
• De vulpen is gecomplementeerd met
van Parker.
• Een symbool voor kwaliteit sinds 1921, een 18K massief tweekleurige gouden
penpunt bedekt mer rodium accenten.
• Duofold blijft de meest gerenommeer
• Verpakt in een luxe Parker geschenk
de pen in de veeleisende familie van
verpakking.
Parker.
• Gedreven door kennis en superieur
vulpen Centennial fijn
vulpen Centennial medium
vakmanschap wordt elk detail van
Duofold goed doordacht en uitgevoerd. balpen medium

600195
600196
600198

• De Parker 51 is tegenwoordig net
zo baanbrekend als toen hij voor
het eerst werd gelanceerd in 1941.
• Dit unieke schrijfinstrument is
geïnspireerd op de pen die ooit werd
gezien als ‘de meest gewilde’ ter
wereld.
• Het heeft zijn kenmerkende
gestroomlijnde vorm en iconische
bedekte penpunt behouden, maar
is gemaakt voor de toekomst.
• De pennen van Parker 51 in zwarte
kleur met een chroom afwerking
hebben een gestroomlijnde vorm en
een iconische bedekte penpunt met
roestvrij staal.

• Ze zijn met de hand geassembleerd
met mooie zwarte hars, afgewerkt
met een roestvrijstalen dop, palladium
juweel en details op de dop.
• De pennen profiteren van de expertise
en reputatie voor superieur
vakmanschap van Parker.
• De aandacht voor detail is ongeëven
aard, van concept tot assemblage.
• Elke afwerking is geïnspireerd op de
traditionele kleuren uit het verleden;
een eerbetoon aan het originele Parker
51assortiment.
vulpen fijn
balpen medium
vulpen medium

1396715
1396725
1396787

Parker Sonnet Black
Lacquer GT
• Sonnet is het symbool van Parker
voor elegantie.
• Black Lacquer GT, afgelakt in een
diepzwarte, glanzende vernis.
• Verpakt in een hoogwaardige luxe
geschenkverpakking.
vulpen fijn
vulpen medium
rollerpen fijn
balpen medium
giftset balpen + kaarthouder
giftset vulpen + etui

600222
600459
600223
600224
1396719
1396745

Parker Sonnet Steel GT
• Sonnet  een symbool van Parker voor
elegantie.
• Steel GT, edelstaal met een geborsteld
metalen eﬀect.
• Verpakt in een hoogwaardige Parker
geschenkverpakking.
vulpen fijn
vulpen medium
rollerpen fijn
balpen medium

600239
600240
600241
600242

Parker Sonnet Black
Lacquer CT
Parker Sonnet Steel CT
• Sonnet  een symbool van Parker voor
elegantie.
• Black Lacquer CT, afgelakt in een
diepzwarte, glanzende vernis.
• Verpakt in een hoogwaardige luxe
geschenkverpakking.
vulpen medium
rollerpen fijn
balpen medium
giftset vulpen + etui
giftset balpen + etui

646

600226
600227
600228
1396742
1396750

• Sonnet Steel CT, edelstaal met een
geborsteld metalen eﬀect.
• Verpakt in een hoogwaardige Parker
geschenkverpakking.
vulpen fijn
vulpen medium
rollerpen fijn
balpen medium
giftset vulpen + etui
giftset balpen +etui

600244
600245
600246
600247
1396737
1396763

Product niet gevonden? Bel ons voor informatie!
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Parker Urban Metro Metallic
CT
• Urban  onderscheidende stijl met
opmerkelijke prestaties.
• Metro Metallic CT, metalen afwerking
met ronde vormen om de hoogwaar
dige kwaliteit van de afwerking te
benadrukken.
• Afgewerkt met chromen details en
een edelstalen penpunt.
• Verpakt in een Parker geschenk
verpakking.
vulpen medium
giftset vulpen + kaarthouder
balpen medium

• De hoogglans verchroomde afwerking
van de roestvrijstalen behuizing maakt
deze Parkerpen tot het perfecte
schrijfinstrument voor studenten en
professionals.

600257
1396724
1396744

Parker Urban Muted Black CT
• Urban  onderscheidende stijl met
opmerkelijke prestaties.
• Muted Black CT, donkergrijze lak met
een poederachtige touch en een glan
slaag om de hoogwaardige kwaliteit

Parker IM Achromatic Black
• De nieuwe Parker IM Achromatic
Collectie is het toonbeeld van een
ingetogen, functionele stijl en laat
van zich horen, zonder schreeuwerig
te zijn.
• Maak een blijvende eerste indruk
met de volledig zwarte uitvoering
die een opvallende stealthesthetiek
projecteert.

648

Parker IM Stainless Steel

van de afwerking te benadrukken.
• Afgewerkt met chromen details en een
edelstalen penpunt.
• Verpakt in een Parker geschenkverpak
king.
vulpen fijn
vulpen medium
balpen medium
balpen medium

600260
600261
1396784
1402216

vulpen fijn
vulpen medium
balpen medium
rollerpen fijn

1391453
1391454
1391455
1391457

balpen medium
vulpen fijn
rollerpen fijn
vulpen medium

1396728
1396759
1396760
1396783

Parker IM Brushed Metal GT
• Met een duurzame punt in roestvrij
staal en afwerkingen die verwijzen
naar de rijke traditie van Parker,
zorgt elk geraﬀineerd detail voor een
betrouwbare schrijfervaring.

• Brushed Metal GT, geborsteld metaal
met vergulde details en een edelstalen
penpunt.
• Verpakt in een Parker geschenk
verpakking.
vulpen medium
rollerpen fijn
balpen medium
giftset balpen + rollerpen

600283
600284
600285
614435

• Verpakt in een luxe geschenkverpak
king.

Parker Urban Muted Black GT

van de afwerking te benadrukken.
• Afgewerkt met vergulde details en een
edelstalen penpunt.
• Verpakt in een Parker geschenkverpak
king.

• Urban  onderscheidende stijl met
opmerkelijke prestaties.
• Muted Black GT, donkergrijze lak met vulpen fijn
een poederachtige touch en een glan vulpen medium
balpen medium
slaag om de hoogwaardige kwaliteit

Parker IM Achromatic Grey
• De kenmerkende pijlclip, details en
penpunt zijn afgewerkt met een
geavanceerde zwarte PVDcoating die
een unieke slijtvastheid en roestbe
stendigheid heeft en de achromati
sche esthetiek verrijkt.

• Voor gebruik met Quink inkt.
• Elk detail is verfijnd om een schrijf
ervaring te leveren die tegelijkertijd
betrouwbaar en trouw is aan meer
dan 125 jaar Parkermerkhistorie.

• De nieuwe Parker IM Achromatic
Collectie is het toonbeeld van een
ingetogen, functionele stijl en laat
van zich horen, zonder schreeuwerig
te zijn.
• Maak een blijvende eerste indruk met
het zacht contrasterende grijs met
zwarte accenten welke een sfeer
suggereert van subtiele intrige.

600264
600265
1396706

• De collectie is gemaakt volgens de
hoge standaard die symbolisch is voor
Parker’s expertise en vakmanschap
en introduct
• De kenmerkende pijlclip, details en
penpunt zijn afgewerkt met een
geavanceerde zwarte PVDcoating
die een unieke slijtvastheid en
roestbestendigheid heeft en de
achromatische esthetiek verrijkt
vulpen fijn
vulpen medium
balpen medium
rollerpen fijn

1391451
1391452
1391456
1391458

Parker IM Black Lacquer GT
• IM  uiterst professioneel en
betrouwbaar.
• De Parker IM, de ideale partner
met onbegrensde mogelijkheden
is zowel aantrekkelijk, gepolijst en
gerenommeerd.

• Black Lacquer GT, glanzende zwarte
lak afgewerkt met vergulde details en
een edelstalen penpunt.
• Verpakt in een Parker geschenkverpak
king.
giftset balpen + etui

1396775

matzwarte gelakte body en maken
deze Parkerpen tot het perfecte
schrijfinstrument voor studenten en
Parker IM Matte Black CT
professionals.
• De Parker IM Matte Black CT is tegelij • Te gebruiken met de Quink inkt.
kertijd slim, gepolijst en professioneel • Elk detail is verfijnd om een schrijf
ervaring te leveren die tegelijkertijd
en is een ideale partner met onbe
betrouwbaar en trouw is aan meer
grensde mogelijkheden.
dan 125 jaar Parkermerkhistorie.
• De slanke, conische vorm combineert
naadloos met innovatieve ontwerpen balpen medium
1396707
om een opvallend statement te maken. rollerpen fijn
1396717
vulpen fijn
1396746
• De verchroomde afwerkingen
1396789
complementeren de resoluut moderne vulpen medium

vulpen fijn
vulpen medium
rollerpen fijn
balpen medium
• IM  uiterst professioneel en betrouw
balpen medium blister
baar.
giftset balpen + vulpen
• Black Lacquer CT, glanzende zwarte
vulpen medium blister
lak afgewerkt met chromen details en giftset balpen + etui
giftset balpen + etui
een edelstalen penpunt.

Parker IM Black Lacquer CT

Parker Vector
• Er zijn een aantal dingen waar we
dagelijks van op aan moeten kunnen.
• De Vector is een pen waar je gega
randeerd op vakkundigheid van Parker
kunt rekenen.

600271
600272
600273
600274
600275
614433
1388280
1396721
1396761

• Simpel, essentieel en betrouwbaar.
• Met Parker’s garantie voor stijl en
innovatie, staat basic niet voor
gewoontjes.
• Lange levensduur, duurzaam, klassiek
en functioneel ontwerp.
vulpen medium blister
balpen blauw blister
vulpen blauw in blister
balpen zwart blister

Product niet gevonden? Bel ons voor informatie!

1000002
1388279
1388281
1388282
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Parker Jotter Originals CT
• Er zijn een aantal dingen waar we
dagelijks van op aan moeten kunnen.
• De Jotter is een pen waar je
gegarandeerd op vakkundigheid v
an Parker kunt rekenen.
• Simpel, essentieel en betrouwbaar.
vulpen oranje
vulpen groen
groen in blister
vulpen
wit blister
vulpen oranje blister
vulpen blauw blister
vulpen zwart blister
vulpen magenta blister
vulpen rood blister
vulpen marine blauw blister
balpen roze
balpen zwart blister

961120
961121
609364
609360
609366
609363
609361
609369
609362
1000260
961112
609351

balpen rood blister
balpen wit blister
balpen oranje blister
balpen geel blister
balpen groen blister
balpen roze blister
balpen blauw blister
balpen marine blauw in blister
balpen oranje
balpen groen
balpen geel
balpen blauw
vulpen blauw
vulpen geel
vulpen roze

609352
609350
609356
609355
609354
609359
609353
1000262
961113
961114
961115
961116
961117
961118
961119

• Deze collectie breidt een vervolg aan
de grote verhaallijn van Parker Jotter
Originals en biedt een gedurfd en
suggestief kleurenpallet aan voor het
• Deze Jotter Originals is een nostal
alledaags schrijven.
gische collectie geïnspireerd op de
• De Parker Jotter Originals brengt de
geest van de jaren ‘60.
open geest van deze “PopArt”cultuur
• De jaren van een hippe popcultuur en
aan in deze Sixtiescollectie waardoor
een moderne beweging van optimisme elkeen zich op een gedurfde en
en culturele revolutie.
moderne manier kan bevestigen in elke
• Het assortiment balpennen van Parker pennenstreek.
combineert het typische silhouet en
blister limegreen en skyblue 1396727
de kenmerkende klik van Jotter met
blister marigold en frosty
1396752
een hip kleurenpalet van 1960 dat
purple
blister limegreen, skyblue en 1396788
een eerbetoon is aan dit iconische
hotpink
popdecennium.

Parker Jotter Originals
Popart 60’s

Parker Jotter CT
• Jotter  staat bekend als een
authentiek designicoon van de
laatste 60 jaar.
• Met de modieuze kleuren en de
kenmerkende vorm blijft de Jotter
de meest populaire Parker pen.
• Verpakt in een luxe geschenk
verpakking.
vulpen steel GT giftbox
vulpen steel CTgiftbox
gelpen Steel CT
balpen medium
balpen medium blister
vulpotlood
giftset balpen + vulpen
giftset balpen + vulpotlood

600850
600848
614159
600771
600806
600772
614432
614430

vulpen black giftbox
vulpen royal blue giftbox
rollerpen zwart
rollerpen Royal Blue
rollerpen medium
balpen Bondstreet Black
balpen Chelsea Orange
balpen Kensington Red
balpen Royal Blue
balpen Waterloo Blue
balpen Victoria Violet
balpen Stainless Steel
rollerpen Bondstreet Black
rollerpen Kensington Red
rollerpen Royal Blue
rollerpen Stainless steel
vulpen Bondstreet Black
vulpen Royal Blue
vulpen Stainless Steel
giftset vulpen + balpen steel
giftset balpen + vulpotlood

600852
600856
600879
600880
600876
600773
600776
600775
600774
600778
600777
600771
600679
600878
600880
600876
600852
00854
600848
614432
641130

Parker Jotter GT
• Jotter  staat bekend als een
authentiek designicoon van de
laatste 60 jaar.
• Met de modieuze kleuren en de ken
merkende vorm blijft de Jotter
de meest populaire Parker pen.
• Steel GT, edelstalen houder, gecomple
menteerd met een vergulde clip.
• Verpakt in een luxe geschenk
verpakking.
balpen steel GT
balpen steel GT blister
giftset balpen + vulpen
gelpen steel GT
rollerpen medium

600769
600843
614431
614160
600877

Parker Jotter Originals Pastel
• Met de moderne details en pastel
kleuren is deze pen ideaal voor het
herschrijven van de regels.
• De Jotter Original Pastel Balpen laat
u kennismaken met Parker en is een
goede eerste stap voor degenen die
graag hun creativiteit en handschrift
willen tonen aan de hand van hun luxe
schrijven.
• Toegankelijk, betrouwbaar en scherp
maken het tot de perfecte partner
voor degenen die de top willen berei
ken.

650

Parker Jotter XL
• De iconische Parker Jotter, 7% groter
dan de klassieke Jotter balpen voor
verhoogd schrijfcomfort.
• Unieke matte finish.
• Schrijft met balpenvulling of gelvulling.
• Zelfde iconische ontwerp sinds 1954.
blister pastel blauw en roze 6 0 9 3 8 0
blister pastel paars en groen 6 0 9 3 8 1
blister pastel roze, blauw en 6 0 9 3 8 2
geel

balpen XL black CT
balpen XL blue CT
balpen XL green CT
balpen XL grey CT

600871
600872
600874
600873

Parker Jotter XL Special
Edition Monochrome
• De iconische Parker Jotter, 7% groter
dan de klassieke Jotter balpen voor
verhoogd schrijfcomfort.
• In een monochrome finish.
monochrome black
monochrome gold
monochrome pink gold
monochrome grey

1000252
1000253
1000254
1000255

Product niet gevonden? Bel ons voor informatie!
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> LUXE SCHRIJFWAREN WATERMAN

Waterman Expert Laque
Black CT

Waterman Expert Black GT

Waterman Allure
• Waterman Allure: een klassieke en
robuste pen.
• De display bestaat uit 5 balpennen en
5 vulpennen assorti.
blister vulpen + inktpatronen 1399003

• De nauwkeurig gemaakte, veeleisende
en betrouwbare schrijfinstrumenten
van de Expert vallen op door hun
glanzende laque.
• De innoverende, delicate lijnen uit
laque verschaﬀen een uitzonderlijke
diepte aan de pen.
• Groter van omvang  ideaal dus voor
bij dat Expert origineel en elegant is.
een mannenhand.
vulpen medium
600644
• Mooie bewerking, de afgewerkte dop
610376
en penpunt uit edelstaal, dragen ertoe balpen

• De nauwkeurig gemaakte, veeleisende
en betrouwbare schrijfinstrumenten
van de Expert vallen op door hun
glanzende laque.
• De innoverende, delicate lijnen uit
laque verschaﬀen een uitzonderlijke
diepte aan de pen.
• Groter van omvang  ideaal dus voor
een mannenhand.
• Mooie bewerking, de afgewerkte dop
vulpen fijn
en penpunt uit edelstaal, dragen ertoe rollerpen
balpen
bij dat Expert origineel en elegant is.

Waterman Hémisphère Bright
Blue
• Waterman Hémisphère vulpen, helder
blauwe lak met chrome afwerking,
fijne punt met blauwe inkt cartridge.
• Elegant slank ontwerp voor een deli
cate lichtheid bij het schrijven en een
verfijnd silhouet.
• Met giftbox.
600586
636113
610374

vulpen fijn
rollerpen fijn
balpen medium

600936
600938
600937

Waterman Allure Pastel
• Symbool van Franse elegantie,
deze Waterman vul en balpennen
met roestvrij stalen penpunten zijn
beschikbaar in verschillende pastel
kleuren in blister.
vulpen pastel paars
1000267
vulpen pastel roze
1000268
balpen pastel blauw
1000263
balpen pastel roze
1000264
balpen pastel paars
1000265
vulpen pastel blauw
1000266
vulpen pastel paars in blister + 1399008
inktpatronen
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Waterman Expert Black CT
• De nauwkeurig gemaakte, veeleisende
en betrouwbare schrijfinstrumenten
van de Expert vallen op door hun
glanzende laque.
• De innoverende, delicate lijnen uit
laque verschaﬀen een uitzonderlijke
diepte aan de pen.

• Groter van omvang  ideaal dus voor
een mannenhand.
• Mooie bewerking, de afgewerkte dop
en penpunt uit edelstaal, dragen ertoe
bij dat Expert origineel en elegant is.
vulpen medium
giftset vulpen + etui
giftset balpen + etui

600643
1396729
1396792

Waterman Hémisphère Laque
Black GT

Waterman Hémisphère Steel
CT

• Subtiel raﬀinement met een strak,
eigentijds design en ambachtelijke
kwaliteit.
• Verfijnde details omlijsten een
creatiefpraktische slanke vorm en
verlenen de “musthave” stijl, glans en
elegantie.
• Met haar tijdloze lijn vindt de prakti
vulpen fijn
sche en discrete Hémisphère altijd
balpen
een plekje in een tas of een agenda.

• Subtiel geraﬀineerde pen met een
strak, eigentijds design en ambachte
lijke kwaliteit.
• Verfijnde details omlijsten een
creatiefpraktische slanke vorm en
verlenen de “musthave” stijl, glans en
elegantie.
• Met haar tijdloze lijn vindt de prakti
sche en discrete Hémisphère altijd
een plekje in een zak, een tas of een

600548
610095

agenda.
vulpen medium
vulpen fijn
rollerpen
balpen
giftset balpen + etui

Product niet gevonden? Bel ons voor informatie!

600584
600803
636070
610117
1396764
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Vulpen en vulpeninkten

> LUXE SCHRIJFWAREN CROSS

> INKTPATRONEN VOOR VULPENNEN

Parker inktpatronen Quink
• Geschikt voor alle Parker vulpennen.
• Doos à 5 stuks.

Cross Bailey Black Lacquer
• Elegantie, opnieuw gedefinieerd.
• Het genot zal helemaal aan u zijn.
• Traditioneel, goed gebalanceerd
design.

• Onderscheidende styling.
• Gegraveerde ring met diep gegraveer
de accenten en chromen ornamenten.
vulpen
rollerpen
balpen

600114
600022
600079

zwart
Blister à 6 stuks
Cross inktpatronen
blauw
Blister à 6 stuks
blauw/zwart Blister à 6 stuks
zwart blister Blister à 6 stuks
• Met een Crossvulpen kunt u uitslui
koningsblauw blister
tend de speciaal daartoe ontworpen
Blister à 6 stuks
Crossinktpatronen of de converter ge blauw/zwart blister
bruiken die bij iedere vulpen geleverd Blister à 6 stuks
blauw uitwasbaar
wordt.
Blister à 6 stuks
• Doos à 6 stuks.

609643
609642
609644
609641
609650

zwart permanent
Pak à 5 stuks
blauw/zwart permanent
Pak à 5 stuks
blauw permanent
Pak à 5 stuks
koningsblauw uitwasbaar
Pak à 5 stuks

Parker inktpatronen Mini

609501
• Speciaal voor alle Parker Esprit
vulpennen.
• Doos à 6 stuks.

609511
609503

zwart permanent
koningsblauw uitwasbaar
lila permanent

609510

609531
609533
609537

609651
600143

> INKT VOOR VULPENNEN

zwart
rood
Pelikan inktpatronen 4001
koningsblauw
donkergroen
• Standaard inktpatronen voor de mees blauw/zwart
violet
te patronenvulpenhouders.
turquoise
• Doos à 6 stuks.

Cross ATX

een gefreesd diamantpatroon gravure
en gepolijste zwarte PVDaccenten.
• Draaimechanisme penpunt in/uit.
• De speciaal samengestelde inkt van
Cross zorgt voor een vlekkeloze supe
rieure schrijfervaring.
• In geschenkdoos inclusief 1 zwarte
medium balpenvulling (8513).

• Gestroomlijnd van de geïntegreerde
clip tot de slanke penpunt.
• ATX brengt een unieke eigentijdse stijl balpen zwart
balpen roze goud
in een chic, ergonomisch jasje.
• Een geborsteld zwarte afwerking met balpen brushed chroom

600121
600122
600123

Pak à 6 stuks
Pak à 6 stuks
Pak à 6 stuks
Pak à 6 stuks
Pak à 6 stuks
Pak à 6 stuks
Pak à 6 stuks

609601
609602
609610
609614
609611
609618
609620

Waterman inktpatronen
standaard nr.23
• Met een Waterman vulpen ontdekt u
opnieuw een authentieke schrijfsen
satie en creëert u uw eigen, unieke
expressie.

• Of u nu kleine of grote inktpatronen
gebruikt, u ervaart nog meer schrijf
plezier vanwege de verfijnde elegantie
en de authenticiteit van deze vloeiba
re inkt die verre herinneringen wakker
weet te roepen.
• Doos à 8 stuks.
zwart
Pak à 8 stuks
blauw
Pak à 8 stuks
blauw/zwart Pak à 8 stuks

609751
609753
609761

zwart
rood
sereen blauw
groen
blauwzwart
inspirerend blauw
havanna choc
paars

609051
609052
609053
609054
609055
609056
609057
609058

Cross vulpeninkt
zwart
Pot à 62,5 ml
Pot à 62,5 ml
• Inktpot voor vulpen in diverse kleuren. blauw
blauw/zwart Pot à 62,5 ml
• Pot à 62,5ml.

609646
609645
609647

Parker Quink inkt
• Inktpot voor vulpen.
• Flacon à 57ml.

permanent zwart Pot à 57 ml 6 0 9 0 0 1
permanent blauw Pot à 57 ml 6 0 9 0 0 3
permanent blauw
609011
zwart
Pot à 57 ml
uitwasbaar koningsblauw
609010
Pot à 57 ml

Waterman inkt
• Inktpot voor vulpen.
• Potje à 50 ml.

Pot à 50 ml
Pot à 50 ml
Pot à 50 ml
Pot à 50 ml
Pot à 50 ml
Pot à 50 ml
Pot à 50 ml
Pot à 50 ml

Cross converter

Cross Stylus- Balpen Tech2
• Gepolijst Chroom met Satin Black
accenten.
• Een pen met twee persoonlijkheden.
• Houdt van papier en mobiele aanraak
schermen.
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• Bent u gewend aan de precisie van
een Crosspen.
• Uiteraard wilden we dat geheel eigen
gevoel overbrengen naar een stylus.
zwart
chroom

600119
600120

• De converter is een hervulbare inktpa
troon met een klein vulmechaniek.
• Deze kan uit de pen worden genomen
en worden vervangen door een inktpa
troon.
• De converter kan je zelf vullen als
volgt: plaats de penpunt in de inktpot
(deze mag volledig worden onder
gedompeld) en draai de zuiger weer
de converter vol genoeg is.
omhoog.
610020
• Deze handeling kunt u herhalen totdat converter

Waterman converter
Parker converter
• Voor het rechtstreeks vullen uit de
inktpot.

converter de luxe

609506

• Voor het rechtstreeks vullen uit de
inktpot.
• Geschikt voor de meeste Waterman
vulpennen.

converter

Product niet gevonden? Bel ons voor informatie!

609507
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> BALPENNEN WEGWERP

medium zwart
Doos à 50 stuks
medium rood
Doos à 50 stuks
medium blauw
Doos à 50 stuks
medium groen
Doos à 50 stuks
medium colors blauw
schrijvend Doos à 50 stuks
fijn zwart
Doos à 50 stuks
fijn blauw Doos à 50 stuks
medium zwart 90+10 gratis
medium blauw 90+10 gratis

616401

zwart
Doos à 12 stuks
rood
Doos à 12 stuks
blauw Doos à 12 stuks
zwart 30+6 gratis
blauw 30+6 gratis
assorti blister à 3+1 gratis
assorti blister à 4 kleuren

614101
614102
614103
614106
614107
1396773
1401228

zwart
rood
blauw
assorti

Doos à 12 stuks
Doos à 12 stuks
Doos à 12 stuks
blister à 3 kleuren

614421
614422
614423
614425

Product niet gevonden? Bel ons voor informatie!
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ISO
12757-2
NORM

Bic balpen Cristal Re-new
Bic balpen M10
• Het omhulsel van deze vernieuwde
“Cristal” variant van zilverkleurig mat
metaal en het bijpassende dopje van
96% gerecycled plastic.
• Er zit een veelzijdige medium punt
van 1,0 mm aan die lijnen van 0,32 mm
creëert.
• De klassieke zeshoekige vorm van

ISO
12757-2
NORM

Bic balpen Cristal
• De wereldberoemde Cristal: symbool
voor kwaliteit en schrijfplezier.
• Bic balpennen voldoen aan de
ISO127572 norm.
• Doos à 50 stuks.

deze pen geeft nog altijd een stevige
houvast en kan niet van de tafel
afrollen.
• Set bevat 1 pen en 2 vullingen.
zwart blister 1 pen + 2
vullingen
blauw blister 1 pen + 2
vullingen

1400268

medium zwart
Doos à 50 stuks
medium rood
Doos à 50 stuks
medium blauw
Doos à 50 stuks
medium groen
Doos à 50 stuks
fijn zwart
Doos à 50 stuks
fijn blauw
Doos à 50 stuks
medium zwart 90+10 gratis
medium blauw 90+10 gratis
gold medium blauw

616101

1400269

Quantore balpen drukknop

Quantore balpen stick
•
•
•
•
•

Transparante kunststof houder.
Ideaal voor dagelijks gebruik.
Geventileerde dop in schrijfkleur.
Medium schrijfpunt.
Doos à 50 stuks.

zwart
rood
blauw

Doos à 50 stuks
Doos à 50 stuks
Doos à 50 stuks

610261
610262
610263

• Transparante kunststof houder.
• Ideaal voor dagelijks gebruik.
• Met zijdelings drukknopsysteem en
kunststof clip.
• Medium schrijfpunt.
• Doos à 50 stuks of per blister.

zwart
rood
blauw
blauw
assorti

Quantore balpen
drukknop extra grip

•
•
•
•

• Rubberachtige houder voor extra grip
en schrijfcomfort.

zwart
rood
blauw

Doos à 50 stuks
Doos à 50 stuks
Doos à 50 stuks
blister à 10 stuks
blister à 10 kleuren

610281
610282
610283
610285
610286

•
•
•
•

De meest gebruikte balpen.
Kunststof houder en clip.
Schrijﬂengte 1,7km.
Bic balpennen voldoen aan de
ISO127572 norm.
• Doos à 50 stuks of Valuepack 90+10
stuks.

616402
616403
616404
616411
616331
616333
616206
616205

ISO
12757-2

616102
616103

NORM

Bic balpen Soft Feel Clic Grip

616104
616321
616323
616135
616134
616151

• Schrijft extra lekker dankzij de
‘soft feel’ grip.
• Houder en clip in de schrijfkleur.
• Met drukknopmechanisme.
• Bic balpennen voldoen aan de
ISO127572 norm.
• Doos à 12 stuks.

zwart
rood
blauw

Doos à 12 stuks
Doos à 12 stuks
Doos à 12 stuks

616031
616032
616033

Met kunststof clip en drukknop.
Dop en punt in de schrijfkleur.
Schrijfbreedte medium.
Doos à 12 stuks.
Doos à 12 stuks 6 1 0 3 0 1
Doos à 12 stuks 6 1 0 3 0 2
Doos à 12 stuks 6 1 0 3 0 3

Paper Mate balpen
Flexgrip Ultra retractable
• Drukknopmodel met rubberen antis
lipcoating.
• Klikdop met inktkleurindicatie.
• Schrijfbreedte 1,0mm.

ISO
12757-2
NORM

ISO
12757-2

Paper Mate balpen
Flexgrip Elite

NORM

Bic Ecolutions balpen Stic
• Balpen gemaakt uit 74% gerecycleerd
materiaal.
• Dop en punt in de kleur van de inkt,
transparante barrel.
• Bic balpennen voldoen aan de
zwart
ISO127572 norm.
blauw
• Doos à 60 stuks.

656

Bic Ecolutions balpen Clic

Doos à 60 stuks 6 0 0 0 3 1
Doos à 60 stuks 6 0 0 0 3 3

• Balpen met drukknopje gemaakt uit
62% gerecycleerd materiaal.
• Clip en punt in de kleur van de inkt,
transparante barrel.

• Voorzien van oﬀicieel NF ecologisch
certificaat.
• Bic balpennen voldoen aan de
ISO127572 norm.
• Doos à 50 stuks.
zwart
blauw

Doos à 50 stuks 6 0 0 0 4 1
Doos à 50 stuks 6 0 0 0 4 3

Quantore balpen
drukknop grip

• Met rubber grip voor meer s
chrijfcomfort.
• Kunststof clip in schrijfkleur.
• Medium schrijfpunt.
• Doos à 12 stuks.

• Transparante houder met
drukknopsysteem.

zwart
rood
blauw

Doos à 12 stuks 6 1 0 2 7 1
Doos à 12 stuks 6 1 0 2 7 2
Doos à 12 stuks 6 1 0 2 7 3

• Drukknopmodel met rubberen
antislipcoating.
• Klikdop met inktkleurindicatie.
• Zeer heldere, watervaste inkt
voor bijzonder soepel schrift.
• Schrijfbreedte 1,4mm.
• Doos à 12 stuks. of per blister.

Schrijfwaren
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ISO
12757-2
NORM

Paper Mate balpen Inkjoy 100
• Driehoekige vorm voor comfort en
controle.
• Doorschijnende en gekleurde houder.
• Schrijfbreedte medium.
• Doos à 50 stuks of Valuepack 80+20
gratis.

Pentel balpen BK77AB
Anti-bacterieel
• De Pentel BK77AB is vervaardigd
uit een kunststof met antibacteriële
eigenschappen.

zwart
Doos à 50 stuks
rood
Doos à 50 stuks
blauw Doos à 50 stuks
blauw 80+20 gratis

615071
615072
615073
615103

• Dit helpt om de activiteit van bacte
riën op het oppervlak van de pen te
beperken zodat besmetting en het
daarmee samenhangende risico op
infectie aanzienlijk wordt verminderd
wanneer de pen wordt gedeeld met
anderen.
• Doos à 12 stuks.
zwart
blauw

1399514
1399517

Paper Mate balpen
Inkjoy 100RT

Bic balpen Atlantis Classic

• Driehoekige vorm voor comfort
en controle.
• Schrijfbreedte medium.
• Doos à 20 stuks of Valuepack 80+20
gratis

• Transparante houder en rubberen grip.
• De ultra vloeibare inkt zorgt voor een
uitzonderlijk comfortabel schrift.
• Navulbaar.
• Schrijfbreedte medium.

zwart
Doos à 20 stuks
rood
Doos à 20 stuks
blauw Doos à 20 stuks
zwart 80+20 gratis
blauw 80+20 gratis

615081
615082
615083
615111
615113

lijnen garandeert.
• Met rubber beklede driehoekige greep
voor comfort en controle.
• Doorschijnende en gekleurde houder
voor een frisse uitstraling.
Paper Mate balpen
• Intrekbare punt voor optimaal ge
Inkjoy 300RT
bruiksgemak.
• InkJoy is een revolutionair inktsysteem • Schrijfbreedte medium.
• Doos à 12 stuks.
dat snel en gelijkmatig gebruiksklaar
Doos à 12 stuks 6 1 5 0 9 1
is, dat slechts een minimale handdruk zwart
blauw
Doos à 12 stuks 6 1 5 0 9 3
vereist en dat altijd scherpe, zuivere

• Bic balpennen voldoen aan de
ISO127572 norm.
• Doos à 12 stuks of Valupeack.
zwart Doos à 12 stuks
rood Doos à 12 stuks
blauw Doos à 12 stuks
zwart Doos à 30 stuks
+ 6 gratis
blauw Doos à 30 stuks
+ 6 gratis

616021
616022
616023
616041
616043

PILOT balpen Supergrip
• Pilot Super Grip balpen met drukme
chaniek en rubberen gripzone.
• Navulbaar met de vulling 2111.
• Doos à 12 stuks.

zwart
rood
blauw

Doos à 12 stuks 6 1 2 7 5 1
Doos à 12 stuks 6 1 2 7 5 2
Doos à 12 stuks 6 1 2 7 5 3

ISO
12757-2
NORM

Bic balpen Atlantis Soft

PILOT balpen Supergrip G

•
•
•
•
•

• Balpen met drukknop medium.
• Inkt van de nieuwste generatie aan de
beste prijs.
• Schrijfbreedte 0,32mm  kogelbreedte
1,0mm.
• Valupack 24+6 stuks

Met Easyglide inkt.
Balpen in de kleur van de inkt.
Met drukknopmechanisme.
Schrijfbreedte 1,0mm.
Bic balpennen voldoen aan de
ISO127572 norm.

• Doos à 12 stuks.
zwart
rood
blauw

Doos à 12 stuks
Doos à 12 stuks
Doos à 12 stuks

615191
615192
615193

blauw Doos à 30 stuks
+ 6 gratis
assorti Doos à 30 stuks
+ 6 gratis

612853
612859

> BALPENNEN NAVULBAAR

ISO
12757-2
NORM

Quantore balpen
drukknop metalen clip
•
•
•
•

Eenvoudig kunststof model.
Met metalen clip, drukknop en punt.
Houder in kleur van inkt.
Standaard DINvulling.
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• Met verwisselbare vulling Oﬀice 765
en Express 775.
• Schrijfbreedte medium.
• Doso à 50 stuks 9rood doos à 20
stuks).

• Schrijfbreedte medium.
• Navulbaar.
• Doos à 50 stuks.

Schneider balpen K15

zwart
rood
blauw

• Eenvoudig kunststof model met meta zwart
blauw
len clip.
rood
• Houder in kleur van inkt.

Doos à 50 stuks 6 1 0 2 9 1
Doos à 50 stuks 6 1 0 2 9 2
Doos à 50 stuks 6 1 0 2 9 3

Doos à 50 stuks 6 1 4 3 3 1
Doos à 50 stuks 6 1 4 3 3 3
Doos à 20 stuks 6 1 4 3 3 2

Bic balpen Atlantis Reaction
• Balpen met nieuwe Xtrasmooth inkt
voor een zeer soepele schrijfervaring.
• Het innovatieve veersysteem zorgt
voor soepel schrijven.
• Volledige rubberen body voor extra
schrijfcontrole en comfort.

• Schrijfbreedte 0,32mm  kogelbreedte
1,0mm.
• Doos à 12 stuks.
zwart
blauw

Doos à 12 stuks
Doos à 12 stuks

616005
616004

PILOT balpen Begreen
Acroball

• Gecertificeerd en geproduceerd
volgens ISO 14001.
• Documentechte inkt.
• Navulbaar met de vulling 2189.
• Schrijfbreedte medium 0,4mm.
• Doos à 10 stuks.

• Met stevige clip en rubberen grip.
zwart
• Minimaal 78% uit gerecycled materiaal rood
blauw
m.u.v. inkt en vulling.

Doos à 10 stuks
Doos à 10 stuks
Doos à 10 stuks

Product niet gevonden? Bel ons voor informatie!

612771
612772
612773
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> BALPENVULLINGEN

ISO
12757-2
NORM

Bic balpenvulling

ISO
12757-2

• Bic balpenvulling voor alle Atlantis
pennen.
• Blister met 2 vullingen.
• Schrijfbreedte medium.
• Bic balpenvullingen voldoen aan de
ISO127572 norm.

NORM

Bic balpenvulling baliepen
zwart
blauw

616061
616063

• Vulling blauw voor Bic Baliepen en
Bic 4kleurenbalpen.

blister met 2 vullingen blauw 6 1 6 0 6 9

Uni-ball balpen Powertank

Stabilo balpen Pointball
• Gemaakt van 79% gerecycled plastic.
• Extreem zachte balpen inkt voor super
snel schrijven.
• Antislip gripzone.
• Klikmechanisme.
• Verkrijgbaar in 6 kleuren.
• Navulbaar met Stabilo balpen vulling.
• Schrijfbreedte 0,5mm.•
Doos à
10 stuks.

zwart
rood
blauw
groen
turquoise
lila

Doos à 10 stuks
Doos à 10 stuks
Doos à 10 stuks
Doos à 10 stuks
Doos à 10 stuks
Doos à 10 stuks

610411
610412
610413
610414
610417
610418

• De powertank is de alleskunner
onder de balpennen.
• Hij schrijft in elke positie, zelfs op
vochtig papier.
• Ook het gebruik van deze balpen in
ruimtes tot  20° levert geen enkel
probleem voor deze alleskunner.
• Door de super ink technologie, is
je geschrift weer, water en
oplosmiddelbestendig.
• De punt is van roestvrij staal, met
een schrijfdikte van 1 mm.
• De houder is gemaakt van plastic
en deze balpen is intrekbaar.
• Doos à 12 stuks of per blister met
een gratis vulling.

ISO
12757-2
NORM

Parker balpenvulling
Quinkflow

rood
blauw
zwart

1389008
1389009
1389016

• Parker standaardvullingen zijn voor
zien van het ISO127572 predicaat.
• De Quinkﬂowinkt schrijft soepeler dan
de reguliere Parkerbalpenvulling.
• Met deze vulling kan men 3.500m
schrijven.

Parker balpenvulling Quink

blauw fijn
zwart fijn
zwart medium
rood medium
blauw medium

625827
625825
625826
625828
625824

• Parker standaardvullingen zijn
voorzien van het ISO127572 predicaat.
• De Quinkinkt schrijft soepeler dan de
reguliere Parkerbalpenvulling.
zwart breed
blauw breed
• Met deze vulling kan men 3.500m
blauw blister à 10 stuks
schrijven.

625864
625865
1388278

Waterman balpenvulling
• Een Waterman balpen zorgt voor
vlekkeloze lijnen en een constant,
net handschrift.
• U kunt altijd en overal uw spontane
expressie de vrije loop laten.
• Deze inkt droogt nooit uit en is
geschikt voor bijna alle ondergronden.
• Verkrijgbaar in verschillende inktdiktes
en kleuren.
• Gegarandeerd praktisch om creativi
teit en eﬀiciëntie te combineren.

Parker balpenvulling met
gel-inkt
• Balpenvulling met gelinkttechnologie.
• Heldere, watervaste, niet vervagende
inkt.
0,7mm zwart
625805
0,7mm blauw
625807
0,7mm zwart blister à 2 stuks 1388274
0,7mm blauw blister à 2 stuks 1388275

Detectamet
detectie balpenTufftip

• De pen heeft een matte behuizing
en lichte textuur, en is voorzien van
natuurlijke grip met inkepingen om te
voorkomen dat de pen gaat glijden
of draaien, vooral in natte of vettige
omgevingen.
Robuust en vrijwel onbreekbaar, en
voorzien van verbeterd RVS veerme
chanisme om in te klikken.
• Tuﬀtip vulling die tot 5.000 meter
kan schrijven, voldoet aan de norm
EC 1935/2004 voor direct contact met
levensmiddelen en de regelgevingen
80/590/EEC en 89/109/EEC.

• Volledig metaal en Xray detecteerba
re polypropyleen pen.
• Detecteerbare HD pennen zijn revolu
tionair ontworpen en hebben een be
huizing speciaal ontwikkeld voor extra
blauw
comfort en een uitstekende balans.
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610080

fijn zwart
fijn blauw
medium zwart
medium blauw

626052
626056
626054
626055

zwart
blauw
rood

1389013
1389018
1389021

Detectamet
detectie balpen Cryo

• Cryo pen kan tot 8.000 meter
schrijven en is onder druk gevuld
• Deze pen heeft een matte behuizing
waardoor in alle omstandigheden
en lichte textuur, en is voorzien van
geschreven kan worden, zelfs op de
natuurlijke grip met inkepingen om te
kop en bij extreme kou.
voorkomen dat de pen gaat glijden of
• Voldoet aan de norm EC 1935/2004
draaien,
voor direct contact met levensmid
• Vooral in natte of vettige omgevingen.
delen en de regelgevingen
• Robuust, vrijwel onbreekbaar, en
80/590/EEC en 89/109/EEC.
voorzien van een verbeterd RVS
blauw
610081
veermechanisme om in te klikken.

Cross balpenvulling
• Met een vulling van Cross bent u ver
zekerd van het optimaal functioneren
van uw Crossschrijfinstrumenten.

fijn zwart
fijn blauw
medium zwart
medium blauw
medium rood
breed zwart
breed blauw

625921
625923
625941
625943
625942
625951
625953

Uni-ball balpenvulling
Powertank
• Balpenvulling voor de UniBall Power
tank balpen.

Product niet gevonden? Bel ons voor informatie!

661

Schrijfwaren

Schrijfwaren

> BALPENNEN MET STANDAARD

> BALPENNEN 4-KLEUREN

ISO
12757-2
NORM

ISO
12757-2
NORM

Bic 4-kleurenbalpen
• Schrijft in 4 kleuren: blauw, zwart,
groen en rood.
• Altijd de juiste kleur bij de hand.

ISO
12757-2
NORM

Bic 4-kleuren baliebalpen
Pen-Desk
• Ideaal voor loketten en toonbanken.
• 4 blauwe inktvullingen met medium
punt.
• Erkend NF 400 schrijfgerief ECOlabel
(pen uitsluitend).

• Gebruiksgemak dankzij een stabiele
verzwaarde voet en een vastgemaakte
chroomketting.
• Geleverd met 2 zelfklevende kussens
om aan de toonbank of loket te hech
ten.
• Medium punt 1mm.
• Lijnbreedte 0,4mm.
zwarte houder, blauw schrij
vend

615032

• Voorzien van oﬀicieel NF ecologisch
certificaat.
• Schrijfbreedte medium.
• Bic balpennen voldoen aan de
ISO127572 norm.
• Doos à 12 stuks.
4kleurenbalpen

616409

Bic 4-kleurenbalpen Pro

• Altijd de juiste kleur bij de hand.
• Schrijfbreedte medium.
Bic 4 Colours Pro.
• Bic balpennen voldoen aan de
• 4 kleuren in 1 pen.
ISO127572 norm.
• Ring voor keycord.
• Doos à 12 stuks.
• Volledig zwarte romp voor een profes
4kleurenbalpen
616414
sionele look.

Fellowes balpen
met standaard
• Geschikt voor gebruik op toonbanken
en bureaus.
• Handige en stevige verchroomde
ketting van 520mm.
• Stabiele verzwaarde basis van 300gr.
• Met zelfklevende kussentjes voor
bevestiging op toonbank of bureau.
• Navulbaar met de standaard
DINvullingen.

zwart

615031

ISO

ISO

12757-2

12757-2

NORM

NORM

Bic 4-kleurenbalpen Fluo

Bic 4-kleurenbalpen Grip

• Bic 4 kleuren balpen.
• Schrijfkleuren blauw, zwart, rood
en Fluo Geel.
• Speciaal om te onderlijnen en/of
te markeren.
• Doos à 12 stuks.

• De Classic Bic 4 kleuren balpen met
soft rubber Grip voor extra comfort.
• Schrijfkleuren blauw, zwart, rood
en groen.
• Navulbaar.
• Doos à 12 stuks.

4kleurenbalpen

616422

4kleurenbalpen

616408

3kleurenbalpen + potlood
Doos à 12 stuks

616425

ISO
12757-2
NORM

Han balpen
met standaard iLine
• De iLineserie is een innovatieve bu
reauaccessoireserie die zich kenmerkt
door een elegant design.
• Stijlvol met hoogglanzende afwerking.
• Door de rubberen afwerking aan de on
derzijde wordt het meubel beschermd
tegen krassen en kan en kan het niet
wegglijden.
• Er wordt gebruik gemaakt van docu
mentechte inkt (ISO 12757).
• De pen zit bevestigd met een elegante
en robuuste metalen ketting.
balpenstandaard chroom
• Navulbaar met de standaard DINvullin balpenstandaard wit/zwart
balpenstandaard zwart
gen.
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ISO
12757-2
NORM

ISO

Schneider balpen Klick-Fix

Bic 3-kleurenbalpen met
vulpotlood

12757-2
NORM

390508
615020
615021

• De Klickfix pen met vast telesnoer is
ideaal voor elke plek waar altijd een
balpen nodig is.
• Zelfklevend met draaiknop en verwis
selbare vulling.
• Schneider is Emas gecertificeerd.
• Documentechte inkt volgens ISO
127572.

Bic 4-kleurenbalpen Shine

blauw/wit
zwart

106395
1401615

• Bic 4 kleuren balpen Shine heeft een
glanzende body.
• Schrijfkleuren blauw, rood, groen en
zwart.
• Doos à 12 stuks.

4kleurenbalpen zilver
Doos à 12 stuks
4kleurenbalpen goud

616420
1000123

• Multifunctional balpen 3+1HB.
• Schrijfkleuren blauw  zwart  rood
+ 0.7mm drukpotlood.
• Navulbaar.
• Inclusief gom top.
• Rubberen grip.
• Doos à 12 stuks.

Product niet gevonden? Bel ons voor informatie!
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Bic 4-kleurenbalpen Stylus

ISO
12757-2
NORM

Bic balpen Cristal Stylus
• De wereldberoemde Bic cristal balpen
is er nu ook in Stylus uitvoering.
• Uiteraard voor een Bic prijs.

blauw

doos à 12 stuks

616116

• Schrijft in 4 kleuren: blauw, zwart,
groen en rood.
• Met een Stylus punt: ideaal om te
typen, sliden, navigeren en spelen.
• Voorkomt vingerafdrukken en krassen
op het scherm van je tablet of smart
phone.
• Schrijfbreedte medium.
• Bic balpennen voldoen aan de
ISO127572 norm.
zwart
• Doos à 12 stuks.

doos à 12 stuks

616418

INKTTECHNOLOGIE DIE NIET
DOORDRUKT EN NIET VEEGT

ALTIJD LEVENDIG
SCHRIJVEN

1401985
1401986
1401987
1401988
1401989
1402029
1402030

Gelschrijver Sharpie S-Gel Fashion assorti
Gelschrijver Sharpie Metal 0,7mm zwart + 2 vull
Gelschrijvervulling Sharpie 0,7mm blauw
Gelschrijver Sharpie Metal 0,7mm blauw + 2 vull
Gelschrijvervulling Sharpie 0,7mm zwart
Gelschrijver Sharpie Fashion assorti
Gelschrijver Sharpie Metal assorti

RECHTS

• Documentenechte blauwe en
zwarte inkt.
• Schrijfbreedte 0,5mm.
• Navulbaar met Stabilo balpen
Stabilo Smart Ball 2.0
vullingen.
• Clip 360° draaibaar.
• Voor iedereen met een smartphone of
• Verkrijgbaar in diverse kleuren
tablet.
combinaties.
• Ontspannen schrijfcomfort door de
• Ideale combinatie van ergonomisch
ergonomische gripzone.
schrijfcomfort en super snelle
• Touchscreentip voor super snelle be
smartphone bediening.
diening van smartphones en tablets.
610391
• Voorkomt ontsierende vingerafdrukken rechtshandig zwart/ blauw
doos à 5 stuks
en krassen.
rechtshandig zwart/ kiwi
610392
• Bedienen van een touchscreen werkt
doos à 5 stuks
zelfs tijdens het dragen van de mees rechtshandig zwart/ oranje
610395
te handschoenen.
doos à 5 stuks
linkshandig zwart/ blauw
610390
• Aparte versie voor linkshandigen
doos à 5 stuks
en rechtshandigen.

Quantore 4-kleurenbalpen

Paper Mate 4-kleurenbalpen
Inkjoy Quatro

• Schrijft in vier kleuren: blauw, zwart,
groen en rood.
• Schrijfbreedte medium.
• Doos à 12 stuks.

• Het Inkjoyschrijfsysteem start snel
op, vereist slechts een minimale
drukuitoefening en garandeert altijd
scherpe en zuivere lijnen.

4kleurenbalpen
12 stuks

Doos à6 1 6 0 3 0

• Levendige kleuren.
• Comfortabele brede knoppen.
• Slanke houder: gemakkelijk hanteer
baar.
• Schrijfbreedte medium.
• Doos à 12 stuks.
standaard

Doos à 12 stuks 6 1 5 1 5 0

Product niet gevonden? Bel ons voor informatie!
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> GELPENNEN WEGWERP

DIN
16554-2
NORM

Sharpie gelpen
• Dit is dé gelpen om een uitzonderlijke
schrijfervaring te beleven.
• Hij is voorzien van intens gewaagde
kleuren voor een intense schrijf
ervaring, terwijl de voorgevormde
rubberen grip je een comfortabele
schrijfervaring biedt tijdens elke
schrijfopdracht.
• Tot slot maken zijn gestroomlijnd
ontwerp en zijn matte afwerking deze

pen die je niet snel zal uitlenen.
• Sharpie SGel biedt een soepele s
chrijfervaring thuis, op school of
op kantoor.
• Doos à 12 stuks of perblister.
zwart
rood
blauw
zwart blister à 3 stuks
blauw blister à 3 stuks
standaard kleuren
blister à 3 kleuren

1399012
1399013
1399006
1399007
1399015
1399005

• Het intrekbare ontwerp maakt het
mogelijk om de punt met een eenvou
dige klik uit te rollen en in te trekken,
terwijl de metalen neuskegel zorgt
voor een eersteklas uitstraling en
gevoel.
Paper Mate Flexgrip gelpen
• Deze pen is ideaal voor thuis, op
kantoor en op school en heeft een
veelzijdige 0.7 mm medium punt die
• De Paper Mate Flexgrip Ultra Re
een grote verscheidenheid aan schrijf
tractable GELPen zorgt voor soepel,
taken aan kan.
comfortabel schrijven in een strak en
• Met een handige clip.
handig ontwerp.
• Met een rubberen lichaam (bevat 36% • Doos à 12 stuks.
gerecycleerd materiaal) en een ge
zwart
1396743
textureerde grip biedt deze intrekbare blauw
1396753
1396772
pen uitzonderlijk comfort en controle, blister à 4 kleuren
rood
1396790
zelfs tijdens langere schrijfsessies.

Bic gelpen Gelocity

• Deze Bic gelpennen voldoen aan de
ISO27668 norm.
• doos à 12 stuks of Valuepack.

•
•
•
•
•

zwart
rood
blauw
zwart
blauw

Rubberen grip.
Drukknop.
Navulbaar.
Transparante houder.
Schrijfbreedte medium.

Doos à 12 stuks
Doos à 12 stuks
Doos à 12 stuks
16+4 gratis
16+4 gratis

636471
636472
636473
614256
614255

PILOT gelpen G2-07 en G2-05

• Deze Pilot schrijfwaren voldoen aan
de DIN165542 norm.
• Doos à 12 stuks.

• Gelpen met drukmechaniek.
• Met rubberen grip voor ergonomisch
schrijfcomfort.
• Met clip.
• Navulbaar met vulling 2606 en 2616.
• Schrijfbreedte 0,3 en 0,4mm.
• De kleur zwart is documentecht.

0,3mm zwart
0,3mm rood
0,3mm blauw
0,4mm zwart
0,4mm rood
0,4mm blauw
basis
neon

Doos à 12 stuks 6 3 6 1 8 1
Doos à 12 stuks 6 3 6 1 8 2
Doos à 12 stuks 6 3 6 1 8 3
Doos à 12 stuks 6 3 6 1 7 1
Doos à 12 stuks 6 3 6 1 7 2
Doos à 12 stuks 6 3 6 1 7 3
set à 4 kleuren 1000152
set à 4 kleuren 1000153

PILOT gelpen Begreen B2P

Bic gelpen Gelocity Quick Dry
• Zeer sneldrogende Gel inkt,
minimaliseert de kans op vlekken.
• De gel inkt garandeert een zeer soepe
le en vloeiende schrijfervaring.
• Zeer comfortabele grip dankzij de
rubberen houder.
• Schrijfbreedte 0,3mm  kogelbreedte
zwart
0,7mm.
blauw
• Doos à 12 stuks.

Doos à 12 stuks
Doos à 12 stuks

614251
614253

• Pilot introduceert de B2P
(Bottle To Pen).
• Deze navulbare gelrollerball is voor
89,8% gemaakt van gerecyclede
Petﬂessen (1 petﬂes = 3 pennen).
• De kleur zwart is documentecht.
• Dit feit wordt benadrukt door de
doorzichtige vorm van de pen met
allerlei details die aan een ﬂes
doen denken.
• Winnaar van de Europese Award voor
milieuvriendelijke schrijfwaren.
• Navulbaar met vulling 2606.
• Schrijfbreedte 0,4mm.
• Doos à 10 stuks.

zwart
rood
blauw
groen

Doos à 10 stuks
Doos à 10 stuks
Doos à 10 stuks
Doos à 10 stuks

614491
614492
614493
614494

Quantore gelpen drukknop

• Eindelijk een gel pen waar je blij van
wordt, een gel pen die niet veegt.
• Doos à 12 stuks.

• Transparante houder met drukkno
psysteem.
• Met rubber grip voor meer schrijfcom
fort.
• Kunststof clip in schrijfkleur.
• Medium schrijfpunt.
• doos à 12 stuks.

zwart
rood
blauw

zwart
rood
blauw

Paper Mate gelpen Inkjoy
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Doos à 12 stuks
Doos à 12 stuks
Doos à 12 stuks

612681
612682
612683

Doos à 12 stuks
Doos à 12 stuks
Doos à 12 stuks

614171
614172
614173

Bic gelpen uitwisbaar
Gelocity Illusion

• Schrijf, wis en herschrijf opnieuw
keer op keer.
• Decoratieve houder en comforabele
rubberen grip.
• De 0.7mm schrijfpunt geeft een
lijnbreedte van 0,3 mm.
• Doos à 12 stuks.

• Schrijfkleur zwart, rood of blauw.
• Navulbaar.
zwart
• Verwijderbare inkt met thermosensitie rood
blauw
ve technologie.

Doos à 12 stuks
Doos à 12 stuks
Doos à 12 stuks

614361
614362
614363

PILOT gelpen Begreen
G-Knock
• Pilot GKnock.
• Deze Begreen schrijfwaren bestaan
voor minimaal 81,5% uit gerecycled
materiaal m.u.v. inkt en vulling.

• Gecertificeerd en geproduceerd
volgens ISO 14001.
• Met gripzone en drukmechaniek.
• Navulbaar met de vullingen 2606.
• Schrijfbreedte 0,4mm.
• Doos à 10 stuks.
zwart
blauw

Doos à 10 stuks
Doos à 10 stuks

Product niet gevonden? Bel ons voor informatie!

614481
614483
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erasable,
refillable.

Pentel gelpen K157
• Gelroller met drukknopmechanisme
waardoor schrijfpunt weer in de
houder terugspringt.
• Rubber grip voor zeer comfortabel
schrijven.
• Schrijfbreedte 0,4mm.
• doos à 12 stuks.

zwart
rood
blauw

Doos à 12 stuks
Doos à 12 stuks
Doos à 12 stuks

614211
614212
614213

> ROLLERPENNEN WEGWERP

Pentel rollerpen Energel-X
• De Pentel Energel BL107 met druk
knopmechanisme schrijft verrassend
soepel, droogt bijzonder snel en vlekt
niet.
• De pen bestaat voor 87% uit gerecy
cled materiaal en is navulbaar met de
LR7 vulling.
• Doos à 12 stuks.

zwart
rood
blauw
groen
lichtblauw

Doos à 12 stuks
Doos à 12 stuks
Doos à 12 stuks
Doos à 12 stuks
Doos à 12 stuks

zwart
rood
blauw

Doos à 12 stuks 6 2 5 8 0 1
Doos à 12 stuks 6 2 5 8 0 2
Doos à 12 stuks 6 2 5 8 0 3

614501
614502
614503
614504
614513

> GELPENVULLINGEN

Bic gelpenvulling Gelocity
Illusion
• BIC Gelocity Illussion navulling.
• Uitwisbare inkt met thermosensitieve
technologie.
• Schrijf, wis en herschrijf opnieuw,
keer op keer.
• De 0.7mm schrijfpunt geeft een
lijnbreedte van 0,3mm.
• Doos à 12 stuks.

you have
more ideas
when you are
free to make
mistakes.

PILOT gelpenvulling 2606
• Navulling voor Pilot Gelpen G2,
Vega Gel, B2P en Gknock.
• Schrijfbreedte 0,4 mm.
• Doos à 12 stuks.
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0,4mm zwart Doos à 12 stuks 6 3 6 3 8 1
0,4mm rood Doos à 12 stuks 6 3 6 3 8 2
0,4mm blauw Doos à 12 stuks 6 3 6 3 8 3

636403
636405
636404
636410

BLAUW
BLAUWZWART
GROEN
LICHTBLAUW

636408
636402
636409
636401

PAARS
ROOD
ROZE
ZWART

NEW TIP
writes smooth
and precise.

Schrijfwaren
>

Schrijfwaren

ROLLERPENNEN NAVULBAAR

PILOT rollerpen Frixion
Uitgumbaar
•
•
•

•
•
•
•
•

zwart
rood
blauw
Writedeleterepeat rollerpen in één.
groen
Zonder gum, zonder wisser, zonder
lichtblauw
papierbeschadigingen.
paars
De speciale inkt reageert op warmte, paars
door wrijving met het rubber uiteinde oranje
van de pen wordt de inkt onzichtbaar. roze
abrikoos oranje
Hoogstaande technologie.
koraal roze
Uitgumbaar.
hemelsblauw
Navulbaar met vulling 2261.
wijnrood
basis
Schrijfbreedte 0,4mm.
fun
Doos à 12 stuks of per set/ blister.

Doos à 12 stuks
Doos à 12 stuks
Doos à 12 stuks
Doos à 12 stuks
Doos à 12 stuks
Doos à 12 stuks
Doos à 12 stuks
Doos à 12 stuks
Doos à 12 stuks
Doos à 12 stuks
Doos à 12 stuks
Doos à 12 stuks
Doos à 12 stuks
set à 4 kleuren
set à 4 kleuren

635971
635972
635973
635974
635978
635979
1000138
635976
635977
1000136
1000137
1000139
1000140
1000146
1000147

Pentel rollerpen BL77
• Ideale samensmelting van gel en
vloeibare inkt zorgen voor een
ongeëvenaard schrijfcomfort.
• Navulbaar met Pentel LR7 vulling.
• Dit product bestaat voor 54% uit
gerecycled materiaal, uitgezonderd
de inkt.
• Schrijfbreedte 0,4mm.
• Doos à 12 stuks.

zwart
rood
blauw
groen
violet
bruin
lichtgroen
turquoise
donkerblauw
oranje
roze
lichtblauw

Doos à 12 stuks
Doos à 12 stuks
Doos à 12 stuks
Doos à 12 stuks
Doos à 12 stuks
Doos à 12 stuks
Doos à 12 stuks
Doos à 12 stuks
Doos à 12 stuks
Doos à 12 stuks
Doos à 12 stuks
Doos à 12 stuks

614441
614442
614443
614444
614449
614469
614464
614468
614463
614453
614454
614455

PILOT rollerpen Frixion
Clicker
• De uitgumbare Frixion retractable,
met een clip die de penpunt met een
“klikindicator”in en uitschuift.
• Writedeleterepeat rollerpen in één.
• De speciale inkt reageert op warmte,
door wrijving met het rubber uiteinde
van de pen verdwijnt de inkt en is
meteen overschrijfbaar.
• Hoogstaande technologie.
• Navulbaar met vulling 2261.
• Schrijfbreedte 0,4mm.
• Doos à 12 stuks.

zwart
rood
blauw
groen
paars
roze
lichtblauw
blauwzwart

Doos à 12 stuks
Doos à 12 stuks
Doos à 12 stuks
Doos à 12 stuks
Doos à 12 stuks
Doos à 12 stuks
Doos à 12 stuks
Doos à 12 stuks

636401
636402
636403
636404
636408
636409
636410
636405

Pentel rollerpen BL57
• De succesvolle Energel serie is er
nu ook in een luxe uitvoering “Elite”.
• In een stijlvolle houder met glossy
gebogen clip op dop.

Quantore gelpen Erasable
• Uitwisbare gelpen met dop.
• De dop bevat een gedeelte waarmee
de inkt is uit te wissen.
*Handig voor als u iets verkeerd
geschreven heeft.
• Schrijfbreedte 0,7mm.
• doos à 12 stuks.
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zwart
rood
blauw

Doos à 12 stuks 6 1 2 8 8 1
Doos à 12 stuks 6 1 2 8 8 2
Doos à 12 stuks 6 1 2 8 8 3

• Ideale samensmelting van gel en
vloeibare inkt.
• Navulbaar met LR7 vulling.
• Dit product bestaat voor 50% uit
gerecycled materiaal, uitgezonderd
de inkt.
• Schrijfbreedte 0,4mm.
• Doos à 12 stuks.
zwart
rood
blauw

Doos à 12 stuks
Doos à 12 stuks
Doos à 12 stuks

614261
614262
614263

Pentel rollerpen BL17
•
•
•
•

Roller met metalen punt.
Droogt snel.
Rubber grip en dop met metalen clip.
Fraaie kunststof houder in metallic
kleur.

• Dit product bestaat voor 53% uit
gerecyclede materialen, uitgezonderd
de inkt.
• Doos à 12 stuks.
zwart
rood
blauw

Doos à 12 stuks
Doos à 12 stuks
Doos à 12 stuks

614281
614282
614283

Pentel rollerpen R56

• Dit product bestaat voor 76% uit
gerecycled materiaal, uitgezonderd
de inkt.
• Schrijfbreedte 0,3mm.
• Doos à 12 stuks.

Pentel rollerpen R50

• Dit product bestaat voor 76% uit
gerecycled materiaal, uitgezonderd
de inkt.
• Schrijfbreedte 0,4mm.
• Doos à 12 stuks.

• Groene kunststof houder.
• Voor dun schrift.
• Clip met kleurcodering.

zwart
rood
blauw
groen

• Groene kunststof houder.
• Inkt op waterbasis.
• Clip met kleurcodering.

zwart
rood
blauw
groen

Doos à 12 stuks
Doos à 12 stuks
Doos à 12 stuks
Doos à 12 stuks

636001
636002
636003
636004

Doos à 12 stuks
Doos à 12 stuks
Doos à 12 stuks
Doos à 12 stuks

Product niet gevonden? Bel ons voor informatie!

636101
636102
636103
636104
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Stabilo rollerpen Palette

Schrijfwaren

• Ideaal voor veelschrijvers die graag
snel en netjes schrijven.
• De pen heeft een stevige, fijne schrijf
punt van 0,4 mm voor nauwkeurig
werken.
• Dankzij het handige venster zie je
altijd hoeveel inkt er nog in de pen zit.
• Dé perfecte pen voor op school,
universiteit of op kantoor!
• Doos à 10 stuks.

• De Stabilo Palette is een navulbare
gel rollerball met klikmechanisme.
• Voor urenlang comfortabel en
ontspannen schrijven dankzij de
antislip gripzone.
zwart
• Door de goede gel inkt formule schrijft rood
rood
de pen zeer soepel.

1386193
1386194
1388287

Stabilo Worker Colorful
• Hoogwaardige liquidink rollerball.
• Zachte gripzone over het gehele
oppervlak voor een comfortabele en
ergonomische grip.
• De highspeed schrijfpunt zorgt voor
ontspannen schrijven.

PILOT rollerpen
V-ball Grip V5-V7-V10
• Zicht op inktniveau.
• Inkt op waterbasis.
• Niet navulbaar.
zwart
rood
blauw
groen

Doos à 10 stuks
Doos à 10 stuks
Doos à 10 stuks
Doos à 10 stuks

632641
632642
632643
632644

• Geeft een vulpengevoel door optimale
dosering.
• Rubberen grip voor soepel schrijven.
• Met klikdop.
• Schrijfbreedte V5= 0,3 V7= 0,4 en
V10= 0,6 mm.
• Doos à 12 stuks.

0,3mm zwart
0,3mm rood
0,3mm blauw
0,4mm zwart
0,4mm rood
0,4mm blauw
0,6mm zwart
0,6mm rood
0,6mm blauw

Doos à 12 stuks
Doos à 12 stuks
Doos à 12 stuks
Doos à 12 stuks
Doos à 12 stuks
Doos à 12 stuks
Doos à 12 stuks
Doos à 12 stuks
Doos à 12 stuks

636141
636142
636143
636151
636152
636153
636191
636192
636193

• Soepel schrift, sprankelende kleuren.
• Roller met vloeibare.
• Super Ink: bestendige pigmenten,
permanent, water en lichtbestendig.
• Heldere kleuren.
• Duurzame kleuren.
• Exclusief systeem “Uniﬂow”, voor
een vloeiend schrift.

• Glijdt over het papier zonder te
krassen.
• Schrijfbreedte 0,3 en 0.5mm.
• Doos à 12 stuks.
0.3mm zwart Doos à 12 stuks
0.3mm rood Doos à 12 stuks
0.3mm blauw Doos à 12 stuks
0.5mm zwart Doos à 12 stuks
0.5mm rood Doos à 12 stuks
0.5mm blauw Doos à 12 stuks

• Carbide microschrijfkogeltje in vorm
vast wolfraam op een driepuntsvat
ting.
• Geeft een vulpengevoel door een
zacht schrift.
• Met inktvoorraad venster.
• Met klikdop.
• Schrijfbreedte V5=0,3 en V7=0,5mm.•
Doos à 12 stuks.

615161
615162
615163
615141
615142
615143

• De milieuvriendelijke HiTecpoint
met “Pure Liquid Ink VSystem”.
• Navulbaar met inktpatronen.
Schrijfbreedte: 0,3mm en 0,5mm.
• Doos à 10 stuks.

0,3mm zwart
0,3mm blauw
0,5mm zwart
0,5mm blauw

Doos à 10 stuks
Doos à 10 stuks
Doos à 10 stuks
Doos à 10 stuks

636641
636643
636651
636653

PILOT inktroller Hi-Tecpoint
retractable V5-V7

PILOT rollerpen
Hi-Tecpoint V5-V7
Uni-ball rollerpen Eye

PILOT inktroller Begreen
Hi-Tecpoint V5-V7

0,3mm zwart
0,3mm rood
0,3mm blauw
0,3mm groen
0,5mm zwart
0,5mm rood
0,5mm blauw

Doos à 12 stuks6 3 6 2 3 1
Doos à 12 stuks6 3 6 2 3 2
Doos à 12 stuks6 3 6 2 3 3
Doos à 12 stuks6 3 6 2 3 4
Doos à 12 stuks6 3 6 2 5 1
Doos à 12 stuks6 3 6 2 5 2
Doos à 12 stuks6 3 6 2 5 3

• Sensationeel, HiTecpoint inktroller
met drukknopmechanisme.
• Carbide microschrijfkogeltje in
vormvast wolfraam op een driepunts
vatting.
• Geeft een vulpengevoel door een
zacht schrift.
• Navulbaar met vullingen 2215 en 2217.
• Schrijfbreedte 0,25 en 0,35mm.
• Doos à 12 stuks.

0.25mm zwart
0.25mm rood
0.25mm blauw
0.35mm zwart
0.35mm rood
0.35mm blauw

Doos à 12 stuks 6 3 6 3 0 1
Doos à 12 stuks 6 3 6 3 0 2
Doos à 12 stuks 6 3 6 3 0 3
Doos à 12 stuks 6 3 6 3 1 1
Doos à 12 stuks 6 3 6 3 1 2
Doos à 12 stuks 6 3 6 3 1 3

> ROLLERPENVULLINGEN

Stabilo rollerpen pointVisco
• De nieuwe Stabilo pointVisco is een
rollerball met baanbrekende low visco
sity inkt technologie.
• Glijdt sneller over papier.
• Vlekt niet, krast niet, droogt sneller.
• Antislip gripzone en clip.
• Robuuste punt.
• Schrijfbreedte 0,5mm.
• Doos à 12 stuks of per set.

Uni-ball rollerpen Jetstream
• Onmiddellijk droog, ideaal voor
linkshandigen.
• Roller Super Ink: bestendige pigmen
ten, permanent, water en lichtbesten
dig.
• Uiterst vlot en zacht schrift.
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• Schrijfbreedte: 0,45mm.
• Doos à 12 stuks.
zwart
rood
blauw

Doos à 12 stuks
Doos à 12 stuks
Doos à 12 stuks

615144
615146
615145

zwart
rood
blauw
groen
lila
roze
lichtblauw
lichtgroen
assorti

Doos à 10 stuks
Doos à 10 stuks
Doos à 10 stuks
Doos à 10 stuks
Doos à 10 stuks
Doos à 10 stuks
Doos à 10 stuks
Doos à 10 stuks
etui à 10 kleuren

636010
636012
636013
636014
636018
636019
636023
636024
636029

PILOT rollerpenvulling
Hi-Tecpoint 2215/2217
• Vullingen voor de Pilot rollerpen
HiTecpoint retractable.
• Doos à 12 stuks.

PILOT rollerpenvulling
Hi-Tecpoint 2237/2238
zwart
blauw

625151
625152

• Inktpatronen voor Pilot HiTecpoint
Begreen 2237, 2238.
• Set à 3 patronen.

zwart
rood
blauw

Set à 3 stuks
Set à 3 stuks
Set à 3 stuks

Product niet gevonden? Bel ons voor informatie!

609321
609322
609323
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Schrijfwaren
> FIJNSCHRIJVERS WEGWERP

PILOT rollerpenvulling Frixion
2261
•
•
•

•
•
•
•

zwart
rood
blauw
Uitgumbare Frixionvulling.
blauw/zwart
Zonder gum, zonder wisser, zonder
groen
papierbeschadigingen.
lichtblauw
De speciale inkt reageert op warmte, violet
door wrijving met het rubber uiteinde roze
oranje
van de pen wordt de inkt onzichtbaar.
hemelsblauw
Hoogstaande technologie.
abrikoos oranje
Schrijfbreedte 0,4mm.
wijnrood
koraal roze
Direct overschrijfbaar.
paars
set à 3 stuks.

Set à 3 stuks
Set à 3 stuks
Set à 3 stuks
Set à 3 stuks
Set à 3 stuks
Set à 3 stuks
Set à 3 stuks
Set à 3 stuks
Set à 3 stuks
Set à 3 stuks
Set à 3 stuks
Set à 3 stuks
Set à 3 stuks
Set à 3 stuks

637771
637772
637773
637781
637774
637783
637778
637779
637776
1000144
1000141
1000145
1000142
1000143

Quantore fijnschrijver

Bic fijnschrijver Intensity
medium
• Bic fijnschrijver inkt op waterbasis.
• Schrijfbreedte van 0,7 mm.
• Ideaal om te schrijven, kleuren en
ontwerpen.

zwart
rood
blauw

•
•
•
•
•

Met nylon punt.
Inkt op waterbasis.
Dop met kliksluiting.
Schrijfbreedte 0,4mm.
Doos à 10 stuks of per set.

zwart
rood
blauw
assorti
assorti

Doos à 12 stuks 6 3 2 1 7 3
Doos à 12 stuks 6 3 2 1 7 4
Doos à 12 stuks 6 3 2 1 7 2

Doos à 10 stuks
Doos à 10 stuks
Doos à 10 stuks
set à 5 kleuren
set à 10 kleuren

632131
632132
632133
632029
632139

Uni-ball rollerpenvulling
Jetstream

Parker rollerpenvulling
• Geschikt voor iedere Parker Rollerball.
• Biedt lange schrijﬂengte met zeer
gelijkmatige inkttoevoer.

• Drukt niet door op het meeste papier.
• Het metalen kokertje beschermt de
punt bij gebruik van een sjabloon,
meetlat of andere harde rand.
• Ideaal voor fijn schrijven, tekenen en
schetsen.•
Doos à
12 stuks of per set.

blister 0,5mm zwart
blister 0,5mm blauw
blister 0,7mm zwart
blister 0,7mm blauw

637661
637663
637651
637653

• Rollerpenvulling geschikt voor SXN210
(Jetstream).
zwart
rood
• Schrijfbreedte:0.45mm.
blauw
• Doos à 12 stuks.

Doos à 12 stuks 6 2 5 2 1 1
Doos à 12 stuks 6 2 5 2 1 2
Doos à 12 stuks 6 2 5 2 1 3

Paper Mate fijnschrijver Flair

Stabilo rollerpenvulling
Palette
• Vulling voor de Palette rollerbal.
zwart
blauw

674

blister à 2 stuks 1388243
blister à 2 stuks 1388244

Pentel rollerpenvulling LR7
• Vullingen voor de Pentel Energel BL37, 0,4mm zwart Doos à 12 stuks 6 3 7 0 5 1
0,4mm rood Doos à 12 stuks 6 3 7 0 5 2
BL57, BL77 en BL107.
0,4mm blauw Doos à 12 stuks 6 3 7 0 5 3
• Doos à 12 stuks.

Bic fijnschrijver
Intensity fine

• Het metalen kokertje beschermt de
punt bij gebruik van een sjabloon,
meetlat of andere harde rand.
• Doos à 12 stuks.

• Bic fijnschrijver inkt op waterbasis.
• Punt van 0,8 mm voor een fijne
schrijfbreedte van 0,4 mm.
• Ideale fineliner.
• Drukt niet door op het meeste papier.

0,4mm zwart Doos à 12 stuks
0,4mm rood Doos à 12 stuks
0,4mm blauw Doos à 12 stuks
0,4mm groen Doos à 12 stuks
0,4mm
etui à 10 kleuren

• Unieke fijnschrijvers met een
nylon punt.
• Doordat de inkt op waterbasis is loopt
het niet uit op papier.
• Ideaal, de kleur van de houder en dop
geeft de schrijfkleur aan.
• Schrijfbreedte 1mm.
• Doos à 12 stuks of Valuepack

632161
632162
632163
632164
1399087

zwart
Doos à 12 stuks
rood
Doos à 12 stuks
blauw Doos à 12 stuks
assorti set à 3 kleuren
zwart 30+6 gratis
blauw 30+6 gratis
pastel blister à 6 kleuren

633301
633302
633303
633304
633298
633299
1396710

Product niet gevonden? Bel ons voor informatie!
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Pentel fijnschrijver NMF50
• De Pentel Permanent Marker NMF50 is
een ultradunne watervaste fijnschrij
ver met een in metaal gevatte punt
en is verkrijgbaar in de kleuren zwart,
rood en blauw.
• De pigmentinkt is op alcoholbasis en
is xyleen en tolueen vrij.
• De NMF50 is gemaakt van 83% gere
cyclede materialen.
• De Pentel Permanent Marker NMF50 is
een product uit de Pentel Recyco

•
•
•
•

logyserie: Pentel Recycology
producten zijn milieuvriendelijke
producten gemaakt met meer dan
50% gerecyclede materialen (alle
percentages zijn gebaseerd op het
totale gewicht van het product minus
verbruiksartikelen die relevant zijn
voor het product).
Toepasbaar op metaal, glas, plastic,
CD/DVD, rubber en papier.
Water en veegvast.
Schrijfbreedte 0,4mm  kogelbreedte
0,6mm.
Doos à 12 stuks.

zwart
rood
blauw

> FIJNSCHRIJVERVULLINGEN

Goede kwaliteit
voor een goede prijs
Het
assortiment schrijfwaren vind je in
metgehele
de voordeelblisterverpakkingen!
deze
Quantore
merkcatalogus.
Gegarandeerd
Gegarandeerd schrijfcomfort
met
de schrijfwaren
schrijfcomfort
met de schrijfwaren van
van Quantore merk!
Quantore merk!

• Navulpatroon met vloeibare inkt en
capillair systeem voor de Pentel Tradio
TRJ50, TRJ60, TRJ61, TRJ73 en
TRJ74.
• Lijndikte 0,4mm.
vulling zwart voor Tradio
TRJ 50

Quantore schrijfwaren zijn verkrijgbaar bij jouw kantoorvakhandel

632011
632012
632013

• De speciale in water oplosbare inkt in
combinatie met de unieke punt zorgt
voor een soepel schrift.
• Bij uitstek geschikt voor schets en
ontwerpwerk.
• Dit product bestaat voor 80% uit
gerecycled materiaal, uitgezonderd de
inkt.
• Schrijfbreedte 0,8mm.•
Doos à
12 stuks.

zwart
rood
blauw
groen

Doos à 12 stuks
Doos à 12 stuks
Doos à 12 stuks
Doos à 12 stuks

711101
711102
711103
711104

zwart
vulling zwart voor Tradio
TRJ 50

632041
632049

> FIJNSCHRIJVERS NAVULBAAR

Pentel fijnschrijver TRJ50
Tradio
Pentel fijnschrijvervulling
MLJ20

Het
Het Quantore
Quantore merk
merk heeft
heeft een
een breed
breed assor
assortiment
timent
schrijfwaren
van
goede
kwaliteit
tegen
een
schrijfwaren van goede kwaliteit tegen
goede
prijs.prijs.
ExtraExtra
voordeel
behaal
je met
een goede
voordeel
behaal
je de
voordeelblisterverpakkingen!

Doos à 12 stuks
Doos à 12 stuks
Doos à 12 stuks

Pentel fijnschrijver S520

632049

• Fraaie fijnschrijver met vulpenachtige
punt.
• Werkt met vloeibare inkt en capillair
systeem.
• Zeer diepe kleuren.
• Ideaal voor ontspannen schrijven en
schetsen.
• Navulbaar met MLJ20 vulling.
• Matzwarte houder.
• Schrijfbreedte 0,4mm.

Product niet gevonden? Bel ons voor informatie!
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De ﬁneliner

6

1

Daarom kies je voor
de fĳnschrĳver

6
Staedtler fijnschrijver
334 Triplus
• Triplus fineliner driekantig model.
• Voor een minder vermoeiend schrift.
• Dry Safe inkt, de fineliner kan enkele
dagen openliggen zonder uit te
drogen.
• Schrijfbreedte 0,3mm.

Fĳnschrĳvers, ook wel ﬁneliners genoemd, zĳn viltstiften die net

zwart
Doos à 10 stuks
rood
Doos à 10 stuks
blauw Doos à 10 stuks
assorti set à 4 kleuren
assorti set à 10 kleuren
assorti set à 24
+ 6 gratis kleuren
assorti set à 26
+ 10 gratis kleuren

zo dun of zelfs dunner schrĳven dan een balpen. Maar ze zĳn niet
alleen dun, ze schrĳven ook letterlĳk fĳn. Ze schrĳven soepel
en liggen goed in de hand. En ze zĳn perfect voor gebruik met
linialen of sjablonen dankzĳ de met metaal omhulde punt.

632091
632092
632093
632099
632098
632089
632090

7

De ﬁneliners zĳn verkrĳgbaar op water¬basis én op basis
van gepigmenteerde inkt.

7
PILOT fijnschrijver SW-PPF
•
•
•
•
•

2

Fineliner met slijtvaste penpunt.
Dop met kliksluiting en metalen clip.
Viltschrijver.
Inkt op waterbasis.
Schrijfbreedte 0,4mm.

zwart
rood
blauw
groen

8

Doos à 12 stuks
Doos à 12 stuks
Doos à 12 stuks
Doos à 12 stuks

632101
632102
632103
632104

5
1

3

ISO
14145-2

8

NORM

Staedtler fijnschrijver
308 Pigment

Stabilo fijnschrijver Sensor

4

0,05mm
Doos à 10 stuks
0,1mm
Doos à 10 stuks
0,2mm
Doos à 10 stuks
0,3mm
Doos à 10 stuks
0,4mm
Doos à 10 stuks
0,5mm
Doos à 10 stuks
0,6mm
Doos à 10 stuks
0,7mm
Doos à 10 stuks
0,8mm
Doos à 10 stuks
1,0mm
Doos à 10 stuks
1,2mm
Doos à 10 stuks
0.32.0mm Doos à 10 stuks
zwart
set à 4 breedtes
(1357mm)
zwart
set à 6 breedtes
4+2 gratis
assorti
set à 7 breedtes
+
gratis vulpotlood
assorti
set à 6 kleuren
assorti
set à 6 kleuren
zwart blister à 3 breedtes
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633228
633221
633226
633222
633227
633223
633229
633224
633230
633235
633236
633237
633225
633220
633243
632170
632171
1388360

• Unieke fineliner met Sensor techno
logie.
• De op een microvering gemonteerde
schrijfpunt zorgt voor een soepele
schrijfstijl.
• Inkt op waterbasis.

Geef kleur aan
je creaties

• Om te schetsen, voor mandala, te
tekenen en te schrijven.
• In metaal gevatte punt.
• Gepigmenteerde, documentechte inkt.
• Lichtecht en waterbestendig.
• Zwart.
• Deze Staedtler fijnschrijver voldoet
aan de ISO141452 norm.

2

3

4

5

PILOT fijnschrijver SW-10 PP

PILOT fijnschrijver Frixion

Stabilo fijnschrijver Point 88

• Fineliner Razor Point met slijtvaste
in metaal gevatte penpunt.
• Metalen clip.
• Inkt op waterbasis.
• Schrijfbreedte 0,3mm.

• Fineliner met fijne penpunt met een
kogelbreedte van 1,30mm.
• Wisser op dop.
• De enige uitwisbare fineliner met
ultradekkende inkt.

zwart
rood
blauw
groen

zwart
blauw
assorti
assorti

• Soepel schrijvende fineliner in
prachtige kleuren.
• Ideaal voor linialen en sjablonen
dankzij de metaal omhulde punt.
• Lange schrijfduur.
• Droogt niet uit, zelfs niet als de
dop er enige tijd af is.
• Inkt op waterbasis.
• Schrijfbreedte 0,4mm.

Doos à 12 stuks
Doos à 12 stuks
Doos à 12 stuks
Doos à 12 stuks

632201
632202
632203
632204

Doos à 12 stuks
Doos à 12 stuks
etui à 4 kleuren
etui à 8 kleuren

631961
631963
631978
631976

zwart
Doos à 10 stuks
rood
Doos à 10 stuks
blauw
Doos à 10 stuks
smaragd groen
Doos à 10 stuks

633131
633132
633133
633134

Stabilo fijnschrijver
Point 88 sets
• Soepel schrijvende fineliner.
• Ideaal voor linialen en sjablonen
dankzij de metaal omhulde punt.
• Lange schrijfduur.
• Droogt niet uit, zelfs niet als de dop
er enige tijd af is.
• Inkt op waterbasis.
• Schrijfbreedte 0,4mm.

Fineliners zijn ideaal om kleine, gedetailleerde
vlakken in te kleuren. Met de gekleurde ﬁneliners
breng je jouw creaties tot leven.

assorti
assorti
assorti

etui à 6 kleuren
etui à 10 kleuren
blik à 50 kleuren

633146
633150
633130

0.3mm zwart Doos à 10 stuks 6 3 3 1 5 1
0.3mm rood Doos à 10 stuks 6 3 3 1 5 2
0.3mm blauw Doos à 10 stuks 6 3 3 1 5 3
0.3mm groen Doos à 10 stuks 6 3 3 1 5 4
0.3mm lichtgroen
Doos à6 3 3 2 4 4
10 stuks
0.3mm lila
Doos à 10 stuks 6 3 3 2 4 6
0.3mm roze Doos à 10 stuks 6 3 3 2 4 5
0.3mm turquoise
Doos à6 3 3 2 4 7
10 stuks
0,3mm assorti
etui à 6 3 3 1 6 8
4 kleuren
0,3mm assorti
etui à 6 3 3 2 4 8
8 kleuren
0.7mm zwart Doos à 10 stuks 6 3 3 0 9 1
0.7mm rood Doos à 10 stuks 6 3 3 0 9 2
0.7mm blauw Doos à 10 stuks 6 3 3 0 9 3
0.7mm groen Doos à 10 stuks 6 3 3 0 9 4
0.7mm lila
Doos à 10 stuks 6 3 3 0 9 7
0.7mm roze Doos à 10 stuks 6 3 3 0 9 6
0.7mm lichtgroen
633095
Doos à 10 stuks
0.7mm turquoise
633098
Doos à 10 stuks
assorti etui à 8 kleuren
633100

Product niet gevonden? Bel ons voor informatie!
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Correctiemiddelen
> CORRECTIEROLLERS EN -TAPES

Tipp-Ex correctieroller Micro
tape Twist
• Klein formaat correctieroller.
• de gepatenteerde draaidop
beschermt detape.

Tipp-Ex correctieroller Pocket
Mouse
• 4,2mm breed en 10m lange correc
tietape.

• Uitstekende hechting.
• Direct overschrijfbaar.
• Kan direct gefaxt of gekopieerd
worden.
• 5mmx8m.
5mmx8m

doos à 10 stuks 4 1 6 1 4 8

• Direct overschrijfbaar.
• Optimale hechting.
• Handzame, ergonomische vormgeving
met tapebeschermkap.
• Makkelijk in gebruik.
4,2mm
Pak à 10 stuks
4.2mmx10m 15+5 gratis

416545
1400272

Tipp-Ex correctieroller Pocket
Mouse Mini

• Optimale hechting.
• Handzame ergonomische vormgeving.
• Makkelijk in gebruik.

• 5mm breed en 6m lange correctietape.
5mm
• Direct overschrijfbaar, witecht.

Tipp-Ex correctieroller Easy
Correct
•
•
•
•

Zijwaarts corrigeren.
Zeer eenvoudig in gebruik.
Tape van topkwaliteit.
Uitstekende hechting.

doos à 10 stuks 4 1 6 5 4 7

• Direct overschrijfbaar.
• Kan direct gefaxt of gekopieerd
worden.
• 4,2mmx12m.
4,2mm
Pak à 10 stuks
box 15+5 gratis

416143
416140

5mm correctieroller
Pak à 10 stuks
navulcassette
doos à 10 stuks
box 15 + 5 gratis

416151

Tipp-Ex correctieroller Easy
Refill Ecolutions

Tipp-Ex correctieroller ExactLiner Ecolutions
• Correctie roller in pen model om
exact en precies te corrigeren.
• Direct overschrijfbaar.

• Uitstekende hechting.
• Eenvoudig in gebruik.
• Kan direct gefaxt of gekopieerd
worden.
• Brede tape.
• 5mmx6m.
• Correctieroller gemaakt uit 80% gere
cycled materiaal.
5mm

doos à 10 stuks 4 1 6 1 5 4

Tipp-Ex Ecolutions
correctieroller mini
• Correctieroller gemaakt uit 94%
gerecycled materiaal.
• Lengte tape 5mm breed en 6 meter
lang.
• Ecolutions Tape is eenvoudig in
gebruik en garandeert nette en
precieze correcties.
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5mm correctieroller
Pak à 10 stuks

416578

• De nieuwste navulbare correctieroller
van TippEx.
• Met 14 meter tape van topkwaliteit.
• 5mm breed.
• Voor nette en precieze correcties.
• Eenvoudig in gebruik en
“Easy to refill”.
• Correctieroller gemaakt uit 100%
gerecycled materiaal.

416152
416145

Correctiemiddelen

Pritt correctieroller
Compact Flex
Pritt correctieroller Miniroller
•
•
•
•
•

Kleine correctieroller.
Uiterst geschikt om mee te nemen.
Onmiddellijk overschrijfbaar.
5mm voor 1 regel gedrukte tekst.
Bandlengte: 7m.

4,2mm Pak à 10 stuks
4.2mm 7+3 gratis

416543
416537

• Droog correctiemiddel.
• Tweezijdige correctie: trekken voor
een hele regel, duwen voor een letter.
• Omhulsel van min. 50% gerecycled
postconsumer plastic, 100%
recyclebaar.
• Bandlengte: 10m.

4,2mm Pak à 10 stuks
6mm
Pak à 8 stuks
6mm op blister
Blister à 10 stuks
4,2mm box 12+4 gratis
4.2mm 4+1 gratis
6mmx10m blister 2+1 gratis
4.2mmx10m blister 2+1 gratis

416556
416559
416558
416557
416535
1388434
1388703

Pritt correctieroller Eco Flex
Pritt correctieroller
navulbaar Flex
• Navulbare correctieroller met tweezij
dige correctie: trekken voor een hele
regel, duwen voor een letter.
• Omhulsel van min. 50% gerecycled
postconsumer plastic, 100% recycle
baar.
• Intrekbare punt.
• Bandlengte: 12m.

4,2mm houder + vulling
Pak à 5 stuks
4,2mm navulling
doos à 10 stuks
6mm houder + vulling
6mm navulling
doos à 10 stuks
4,2mm houder + vulling box
12+4gratis
4,2mm navulling box
12+4 gratis

416510
416512
416526
416527
416511
416513

> CORRECTIEVLOEISTOF

• Droog correctiemiddel.
• Eco Ergonomische zijwaartse
applicatie met omhulsel van 100%
gerecycled plastic.
• Tweezijdige correctie: trekken voor
een hele regel, duwen voor een letter.
• Omhulsel van min. 100% gerecycled
postconsumer plastic, 100%
recyclebaar.
• Met beschermdop. Bandlengte: 10m.

4,2mm Pak à 10 stuks
416562
4,2mm box 12+4 gratis
416565
4.2mmx10m blister 2+1 gratis 1388433

> CORRECTIEPENNEN

Pritt Correct-it correctiepen
Pritt correctievloeistof
Correct-it
• Superdekkende correctievloeistof in
handige ﬂacon.
• Met borsteltje.

682

20ml

doos à 10 stuks

416131

• De oplossing voor precisiecorrecties.
• Nieuw toevoersysteem voor optimaal
gemak en controle.
• Met metalen schuifkogel.
• Sneldrogend.
• Gemakkelijk mee te nemen.
• Kleur wit.

8ml

blister à 2 stuks

416137

Correctiemiddelen

Viltstiften

Detectamet detectie
whiteboardstift
Quantore whiteboardstift

Quantore correctieroller
• De handige correctieroller.
• Droog correctiemiddel, onmiddellijk
overschrijfbaar.
• 4,2mm voor één regel gedrukte tekst.
• Bandlengte: 12 meter.

4,2 mm x 12 m
Pak à 10 stuks
4,2 mm blister à 3 stuks

•
•
•
•
•
•

416581
416582

Whiteboardstift op alcoholbasis.
Droog uitwisbaar.
Heldere kleuren.
Dop in schrijfkleur.
Groot inktreservoir.
Lange levensduur.

• Duurzame ronde punt.
• Schrijfbreedte 11.5mm.
• Per doos à 10 stuks of per set.
zwart
rood
blauw
groen
assorti

doos a 10 stuks
doos a 10 stuks
doos a 10 stuks
doos a 10 stuks
set à 4 stuks

630531
630532
630533
630534
630539

• Volledig detecteerbare uitwisba
re marker voor zowel metaal als
xray detectie, eenvoudig visueel
detecteerbaar, vervaardigd van
polypropyleen, geschikt voor gebruik
in de voedselverwerkende industrie,
de metalen deeltjes zijn volledig door

het polypropyleen verspreid, hierdoor
is gegarandeerd dat het volledige
product detecteerbaar is, dit artikel is
leverbaar met een blauwe behuizing.
• Materiaal: polypropyleen.
• Voldoet aan de norm EC 1935/2004
voor direct contact met levensmidde
len en de regelgevingen 80/590/EEC
en 89/109/EEC.
blauw

630971

zwart
blister à 4 kleuren
rood
blister à 4 stuks wit
blauw
blister à 7 stuks wit
groen
doos à 10 stuks
oranje doos à 10 stuks
assorti etui à 5 stuks
magn.houder met 5 stiften en
borstel
vulling zwart doos à 12 stuks
vulling rood doos à 12 stuks
vulling blauw doos à 12 stuks
vulling groen doos à 12 stuks
vulling oranje doos à 12 stuks

919931
919932
919933
919934
919936
919885
920232

TIP

Combineer de stiften met
een Legamaster whiteboard

Tipp-Ex correctievloeistof
Rapid
• Sneldrogende correctievloeistof met
extra dekking.
• De vloeistof blijft langer goed en
verhardt niet.
• Nauwkeurig corrigeren dankzij het
driehoekige correctiesponsje.

Quantore correctievloeistof

20ml
doos à 10 stuks
20ml 15+5 gratis

416136
1400270

• Superdekkende correctievloeistof in
handige ﬂacon.
• Met borsteltje.
• Inhoud: 12ml.

20ml

Pak à 3 stuks

416144

Zo maak je een professionele indruk bij een
presentatie of brainstorm. Na aﬂoop kun je de
aantekeningen gemakkelijk weer uitwissen voor
de volgende vergadering. Ideaal!

ISO
14001
NORM

PILOT Begreen
whiteboardmarker 5080

Pentel correctiepen

Tipp-Ex correctiepen Shake
‘n Squeeze

•
•
•
•

• Correctiepen van 8ml.
• Nieuw toevoersysteem voor optimaal
gemak en controle.
• Met metalen schudkogel.

Correctiepen met ventielpunt.
Uiterst nauwkeurige correcties.
Droogt nooit uit.
Ook voor fotokopieën.
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7ml
12ml

Pak à 12 stuks
Pak à 12 stuks

416161
416165

•
•
•
•

Precieze correctie en goede dekking.
Sneldrogend.
Gemakkelijk mee te nemen.
Kleur wit.

8ml
Pak à 10 stuks
8ml 2+1 gratis

416153
416157

PILOT whiteboardstift
V-Board Master
• Deze Whiteboardmarker VBoardmas
ter Extra Fijn is ideaal voor thuis en
op school.
• Puntdikte 3,5 mm  lijnbreedte 1,3 mm.
• Doos à 10 stuks.

wisser zwart doos à 10 stuks
WBMAEF rond 1.3mm zwart
doos à 10 stuks
WBMAEF rond 1.3mm blauw
doos à 10 stuks
wisser blauwdoos à 10 stuks

635741
635731
635733
635743

• Begreen whiteboard marker.
• Sneldrogende, geurneutrale en droog
afwisbare inkt.
• Deze Begreen schrijfwaren bestaan
voor minimaal 91% uit gerecycled
materiaal m.u.v. inkt en vulling.
• Gecertificeerd en geproduceerd
volgens ISO 14001.
• Intensieve kleuren.
• Met zichtbaar inktvenster.
• Navulbaar.
• Met ronde punt.
• Schrijfbreedte van 2,3mm.
• Stiften per doos à 12 stuks of per set.
• Vullingen per doos à 12 stuks.

Product niet gevonden? Bel ons voor informatie!

630271
630272
630273
630274
630276
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Viltstiften

Viltstiften

Bic Velleda whiteboardstift
1701 Ecolutions
•
•
•
•
•
•
•
•

Whiteboardstift op alcoholbasis.
Droog uitwisbaar.
Groot inktreservoir.
Neutrale geur.
Duurzame geblokkeerde ronde punt.
Vrij van PVC en zware metalen.
Schrijfbreedte 1,4mm.
Vervaardigd uit 51% gerecycled
materiaal.
• Per doos à 12 stuks of per set.

1.5-3

zwart
rood
blauw
groen
assorti

doos à 12 stuks
doos à 12 stuks
doos à 12 stuks
doos à 12 stuks
set à 4 stuks

919901
919902
919903
919904
919909

edding Ecoline
whiteboardmarkers 28

• NavulbaarmeteddingnavulinktBTK25
enBT30.•
*edding whiteboard marker met ronde
Minstens90% vanhetgebruikte kunst
punt.
stofbestaat uit gerecycled materiaal
• Reukarme inkt op alcoholbasis, zonder en 83% daarvan is gemaakt van post
toevoeging van butylacetaat.
consumer materiaal.
• Drooguitwisbaarvan bijna alle gesloten • Schrijfdikte1,53mm.
oppervlakken (zoals emaille, glasen
• Per doos à 10 stuks of per set.
melamine).
zwart doos à 10 stuks
630451
• Speciaal voor hetschrijven opwhite
rood
blister à 7 stuks
630452
boards.
blauw doos à 10 stuks
630453
groen etui à 4 stuks wit
630454
• Capoﬀtijd: tot enkele dagen zonder
assorti set à 4 stuks
630379
dop nog te gebruiken.

1.5

Bic Velleda whiteboardstift
1721
•
•
•
•
•
•
•
•

Whiteboardstift op alcoholbasis.
Droog afwisbaar.
Heldere kleuren.
Dop in schrijfkleur.
Neutrale geur.
Duurzame geblokkeerde fijne punt.
Penmodel.
Schrijfbreedte 1,5mm.•
Per
doos à 24 stuks of per set.

edding whiteboardmarkers
250

1.5-3

• edding whiteboard marker met ronde
punt.
• Geschikt voor vrijwel alle oppervlak
ken, wrijfen watervast.
• Hoogwaardige aluminium houder, cap
met rolstop.
• Sneldrogende, geurneutrale en droog
afwisbare inkt.
• Capoﬀtijd: tot enkele dagen zonder
dop nog te gebruiken.
• Economisch: navulbaar.
• Recyclebaar, zonder giftige oplosmid
delen.
• Schrijfbreedte 1,53mm.

• Per doos à 10 stuks of per set.
zwart
doos à 10 stuks
rood
doos à 10 stuks
blauw
doos à 10 stuks
groen
doos à 10 stuks
etui à 4 stuks assorti

630471
630472
630473
630474
630479

zwart
rood
blauw
groen
assorti
assorti
assorti

631021
631022
631023
631024
630249
631029
1388260

Bic Velleda whiteboardstift
1741

zwart
doos à 24 stuks
rood
doos à 24 stuks
blauw
doos à 24 stuks
groen
doos à 24 stuks
set à 4 stuks assorti
assorti
blister à 8 kleuren

920239
919922
919923
919924
919929
1388079

• Pocketformaat.
• Whiteboardstift op keton basis.
• Droog uitwisbaar, zelfs na enkele
dagen.
• Duurzame geblokkeerde fijne punt.
• Vrij van PVC en zware metalen.
• Schrijfbreedte 1,4mm.•
Per
doos à 12 stuks of per set.

zwart
rood
blauw
groen
assorti
assorti

doos à 12 stuks
doos à 12 stuks
doos à 12 stuks
doos à 12 stuks
set à 4 stuks
set à 8 stuks

920261
920262
920263
920264
920274
920278

1.5-3

edding whiteboardmarkers
360

Bic Velleda whiteboardstift
1781
• Whiteboardstift op keton basis.
• Droog afwisbaar, zelfs na enkele
dagen.
• Groot inktreservoir.

686

•
•
•
•

Metalen houder.
Duurzame geblokkeerde schuine punt.
Schrijfbreedte 3.25.5mm.
Per doos à 12 stuks of per set.

zwart
rood
blauw
groen
assorti

doos à 12 stuks
doos à 12 stuks
doos à 12 stuks
doos à 12 stuks
etui à 4 stuks

920241
920242
920243
920244
920259

Bic Velleda whitebordstift
Liquid Pocket
•
•
•
•

Bic Velleda Liquid Ink Pocket Marker.
Zeer duurzame ronde punt.
Inkt op basis van alcohol.
Vloeibare inkt technologie.

•
•
•
•
•
•

Ultra uitwisbaar, ook na enkele dagen.
Zeer heldere en felle kleuren.
Weinig geur.
Kunststof houder.
Medium punt.
Per doos à 12 stuks of per set.

zwart
rood
blauw
groen
assorti

doos à 12 stuks
doos à 12 stuks
doos à 12 stuks
doos à 12 stuks
set à 4 stuks

630591
630592
630593
630594
630595

1.5-3

Legamaster whiteboardstift
TZ100
• Viltstift voor whiteboard en ﬂipover
met reukarme inkt op alcoholbasis.
• Kunststof houder.
• Navulbaar.
• Per doos à 10 stuks of per set.

zwart
rood
blauw
groen
zwart
rood
blauw
groen
assorti
assorti

doos à 10 stuks
doos à 10 stuks
doos à 10 stuks
doos à 10 stuks
blister à 2 stuks
blister à 2 stuks
blister à 2 stuks
blister à 2 stuks
blister à 4 stuks
etui à 4 stuks

920311
920312
920313
920314
920371
920372
920373
920374
920375
920319

• edding whiteboard marker met ronde
punt.
• Geschikt voor vrijwel alle oppervlak
ken, wrijf en watervast.
• Capoﬀ techniek: droogt lange tijd
zonder de dop niet uit.
• Kunststof houder, cap met pocketclip.
• Sneldrogende, geurneutrale en droog
afwisbare inkt.
• Economisch: navulbaar.
• Recyclebaar, zonder giftige oplosmid
delen.
• Schrijfbreedte 1,53mm.
• Per doos à 10 stuks of per set.

doos à 10 stuks
doos à 10 stuks
doos à 10 stuks
doos à 10 stuks
blister à 4 stuks
etui à 4 stuks
set à 8 kleuren

Product niet gevonden? Bel ons voor informatie!
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Viltstiften

2.0

Staedtler Lumocolor
whiteboardstift 351
Staedtler Lumocolor
whiteboardpen 301
• Whiteboard marker in penformaat.
• Ideaal voor kleinere whiteboards.
• Snel drogend, nagenoeg geurloos.

Nobo whiteboardstift
Liquid ink drymarker

Nobo whiteboardstift Glide
• Nobo Glide whiteboardmarkers.
• Ligt goed in de hand.
• Markers voor whiteboarden en
ﬂipovers.
• Met ronde punt.
• Schrijbreedte 3mm en 1mm.

zwart
zwart
zwart

set à 10 stuks
set à 10 stuks
set à 4 stuks

1401552
1401555
1401567

• Nobo Liquid Ink Markers.
• De 3in1 markers voor whiteboarden,
ﬂipovers en OHP transparanten.
• Vloeibaar inktsysteem voor gelijkmatig
vloeiende inkt van begin tot eind.
• Uitstekend droog uitwisbaar en zeer
heldere kleuren.
• Met venster om het inktniveau te
kunnen nagaan.
zwart
zwart
• Ronde punt.
zwart
• Schrijfbreedte 3mm.

assorti

etui à 4 stuks

920400

• Geurloos en droog uitwisbaar.
• Met ronde punt.
• Bestaat voor 22% uit gerecycled
materiaal polypropyleen.
• Bevat geen zware metalen, xyleen of
tolueen.
• Per doos à 10 stuks of per set.

zwart
rood
blauw
groen
assorti
assorti
assorti

doos à 10 stuks
doos à 10 stuks
doos à 10 stuks
doos à 10 stuks
etui à 4 stuks
etui à 6 stuks
set à 4 kleuren

920381
920382
920383
920384
920399
920398
1400407

> VILTSTIFTEN VOOR OVERHEADSHEETS

set à 10 stuks
set à 10 stuks
set à 4 stuks

1401553
1401557
1401560

Staedtler Lumocolor Non
permanent F316

Staedtler Lumocolor Non
permanent S311
• Afwasbaar.
• Inkt op waterbasis.

• Bestaat voor 39% uit gerecycled
materiaal polypropyleen.
• Superfijn.
• Schrijfbreedte 0,4mm.
• Per doos à 10 stuks of per set.
zwart
assorti

Doos à 10 stuks
set à 4 kleuren

920601
920670

• Afwasbaar.
• Inkt op waterbasis.
• Bestaat voor 39% uit gerecycled
materiaal polypropyleen.
• Fijn.
• Schrijfbreedte 0,6mm.

• Per doos à 10 stuks of per set.
zwart
rood
blauw
groen
assorti

Doos à 10 stuks
Doos à 10 stuks
Doos à 10 stuks
Doos à 10 stuks
Set à 4 kleuren

920621
920622
920623
920624
920676

Pentel whiteboardstift
Maxiflo MWL5M
• Whiteboardmarker met vloeibare inkt
en spits toelopende schrijfpunt.
• Een uniek pompsysteem voorkomt dat
marker niet kan uitdrogen ook al laat u
de marker zonder dop liggen.
• Droog uitwisbaar.
• Dit product bestaat voor 50% uit
gerecycled materiaal, uitgezonderd de
inkt.
• Schrijfbreedte 3mm.
• Per doos à 12 stuks of per set.
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Pentel whiteboardpen
Flex-Feel MWL5SBF

zwart
doos à 12 stuks
rood
doos à 12 stuks
blauw
doos à 12 stuks
groen
doos à 12 stuks
set à 4 stuks assorti

920331
920332
920333
920334
920339

• Whiteboardmarker met vloeibare inkt.
• Voorzien van handig pompsysteem
waardoor altijd diepe kleuren.
• Gaat 23 maal langer mee dus econo
misch in gebruik.
• Speciaal voor dun schrift.
zwart
• Schrijfbreedte 1mm.•
Doos à rood
blauw
12 stuks.

Staedtler Lumocolor Non
permanent M315
Doos à 12 stuks
Doos à 12 stuks
Doos à 12 stuks

630661
630662
630663

• Afwasbaar.
• Inkt op waterbasis.

•
•
•
•
•
•

Geschikt voor OHP.
Wateroplosbare inkt.
Intense kleuren, nagenoeg geurloos.
Lichtbestendig.
Drukt niet door papier.
Geïntegreerde wisser op het uiteinde.•
Per doos à 10 stuks of per set.

• Bestaat voor 39% uit gerecycled
materiaal polypropyleen.
• Medium.
• Schrijfbreedte 1mm.
• Per doos à 10 stuks of per set.

Staedtler Lumocolor Non
permanent Correctable F305

zwart
rood
blauw
assorti
assorti

• Lumocolor correctable niet permanen
te en droog afveegbare marker.
zwart
blauw
• Voor schrijﬀilm en andere gladde
assorti
oppervlakken.

Doos à 10 stuks
Doos à 10 stuks
Doos à 10 stuks
set à 4 kleuren
set à 6 kleuren

920641
920642
920643
920674
920656

Doos à 10 stuks 9 2 0 6 6 1
Doos à 10 stuks 9 2 0 6 6 3
set à 4 kleuren 9 2 0 6 6 6

Product niet gevonden? Bel ons voor informatie!
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>

VILTSTIFTEN VOOR CD’S EN DVD’S

Staedtler Lumocolor
permanent S313
• Universele stift voor vrijwel alle
oppervlakken.
• Watervaste inkt op alcoholbasis.
• Dry Safe, kan dagenlang open liggen
zonder uitdrogen.
• Zwart is UV bestendig.
• Bestaat voor 39% uit gerecycled
materiaal polypropyleen.
• Per doos à 10 stuks of per set.

Bic marker ultra fine
zwart
rood
blauw
groen
assorti
assorti
assorti
kleuren

Doos à 10 stuks
Doos à 10 stuks
Doos à 10 stuks
Doos à 10 stuks
set à 4 kleuren
set à 6 kleuren
set
à8

920501
920502
920503
920504
920672
920516
920673

Stabilo OHPen 841 superfijn
• Schrijft op vrijwel alle gladde opper
vlakken, zoals overhead transparan
ten, papier, glas, foto’s enz.
• Watervast.
• Schrijfbreedte 0,4mm.•
Doos à

10 stuks.
zwart
rood
blauw
groen

Doos à 10 stuks
Doos à 10 stuks
Doos à 10 stuks
Doos à 10 stuks

922601
922602
922603
922604

• Een permanente markeerstift die door
zijn fijne 0.7mm punt en speciale inkt
ideaal is voor het markeren van cd’s
en dvd’s.
• De marker is voorzien van een
rubberen grip voor meer comfort.
zwart
• Doos à 12 stuks.

Doos à 12 stuks

630991

0.5-1

edding media marker 8400
• edding multimedia permanent marker
met zachte ronde punt.
• Voor het veilig aanbrengen van
permanente teksten op cd’s, dvd’s en
BluRay disks.
• Wrijf en watervast.
• Lichtecht en sneldrogend.
• Kunststof houder, cap met pocketclip.
• Volledig veilig voor cddvdbluray
disks.
• Schrijfbreedte 0,51mm.
• Doos à 10 stuks of per set.

Staedtler Lumocolor
permanent F318
• Universele stift voor vrijwel alle
oppervlakken.
• Watervaste inkt op alcoholbasis.
• Dry Safe, kan dagenlang open liggen
zonder uitdrogen.
• Sneldrogend.
• Zwart is UV bestendig.
• Bestaat voor 39% uit gerecycled
materiaal polypropyleen.
• Per doos à 10 stuks of per set.

zwart
rood
blauw
groen
assorti
assorti
assorti
kleuren

Doos à 5 stuks
Doos à 5 stuks
Doos à 5 stuks
Doos à 5 stuks
set à 4 kleuren
set à 6 kleuren
set
à8

920521
920522
920523
920524
920690
920536
920691

Stabilo OHPen 842 fijn

• Schrijfbreedte 0,7mm.
• Doos à 10 stuks.

• Schrijft op vrijwel alle gladde opper
vlakken, zoals overhead transparan
ten, papier, glas, foto’s enz.
• Watervast.

zwart
rood
blauw
groen

Doos à 10 stuks
Doos à 10 stuks
Doos à 10 stuks
Doos à 10 stuks

922621
922622
922623
922624

zwart Doos à 10 stuks
rood
Doos à 10 stuks
blauw Doos à 10 stuks
groen Doos à 10 stuks
etui à 4 kleuren

631051
631052
631053
631054
631059

Staedtler Lumocolor
permanent M317

Stabilo cd/dvd viltstift
Write-4-all

• Universele stift voor vrijwel alle
oppervlakken.
• Watervaste inkt op alcoholbasis.
• Dry Safe, kan dagenlang open liggen
zonder uitdrogen.
• Sneldrogend.
• Zwart is UV bestendig.
• Bestaat voor 39% uit gerecycled
materiaal polypropyleen.
• Per doos à 10 stuks of per set.

• Permanent marker voor het beschrij
ven van cd’s.
• Zachte punt voorkomt krassen op
de cd.
• Inkt is licht, water en vorstbestendig
en heeft een zeer snelle droogtijd.
• Verschillende schrijfbreedtes
beschikbaar: 0,4mm 0,7mm of 1mm
(superfijn, fijn of medium).
• Doos à 10 stuks of per set.
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zwart
rood
blauw
groen
assorti
assorti
assorti

Doos à 10 stuks
Doos à 10 stuks
Doos à 10 stuks
Doos à 10 stuks
set à 4 kleuren
set à 6 kleuren
set à 8 kleuren

920541
920542
920543
920544
920678
920556
920679

Stabilo OHPen 843 medium

• Watervast.
• Schrijfbreedte 1,0mm.
• Doos à 10 stuks.

• Schrijft op vrijwel alle gladde opper
vlakken, zoals overhead transparan
ten, papier, glas, foto’s enz.

zwart
rood
blauw
groen

Doos à 10 stuks
Doos à 10 stuks
Doos à 10 stuks
Doos à 10 stuks

922641
922642
922643
922644

superfijn zwart
Doos à 10 stuks
fijn zwart
Doos à 10 stuks
fijn rood
Doos à 10 stuks
fijn blauw
Doos à 10 stuks
medium zwart
Doos à 10 stuks
set à 4 kleuren

635711
631061
631062
631063
635721
631069

Product niet gevonden? Bel ons voor informatie!
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VILTSTIFTEN VOOR TEXTIEL

zwart
rood
blauw
groen
geel
oranje
edding textielmarker 4500
bruin
violet
roze
• Maak uw eigen hautecouture creaties.
lichtblauw
• Na het fixeren wasvast tot 60º.
lichtgroen
• Met ronde punt.
basis
warm
• Schrijfbreedte 23mm.
koel
• Doos à 10 stuks of per blister.

Doos à 10 stuks
Doos à 10 stuks
Doos à 10 stuks
Doos à 10 stuks
Doos à 10 stuks
Doos à 10 stuks
Doos à 10 stuks
Doos à 10 stuks
Doos à 10 stuks
Doos à 10 stuks
Doos à 10 stuks
blister à 5 stuks
blister à 5 stuks
blister à 5 stuks

631431
631432
631433
631434
631435
631436
631437
631438
631439
631443
631444
631446
631447
631448

1.5-3

edding NLS High Tech marker
8030
• Bestemd voor corrosiearme opschrif
ten bij nuclear, logistic en shipping.
• Permanente en reukarme inkt.
• Schrijfbreedte 1,53mm.

edding bandenmarker 8050

rood
blauw

Doos à 10 stuks
Doos à 10 stuks

631466
631467

• Voor rubberen oppervlakken.
• Permanente, lakachtige dekkende,
watervaste inkt.
• Schrijfbreedte 24mm.
• Doos à 10 stuks.

wit

Doos à 10 stuks 6 3 1 4 6 9

> VILTSTIFTEN VOOR SPECIALISTISCHE DOELEINDEN

1.5-3

10

edding wasgoedmarker 8040
• Speciaalmarker voor het was en kook
vast merken van textiel tot 95 graden.
• Ideale marker voor omstandigheden
waar men veelal dezelfde (werk)
kleding draagt, zoals kleding in de

edding pastamarker 950
verzorging of sportkleding.
• Schrijfbreedte 1mm.
• Doos à 10 stuks.
zwart
Doos à 10 stuks 6 3 1 5 6 6
blister zwart
631471

• Sterk dekkende hoogpermanente
kleurpasta.
• Lichtbestendig.
• Wrijf en watervast na het drogen.
• Bijzonder geschikt voor schrijven

edding aerospacemarker
8404

edding UV marker 8280
op ruwe, verontreinigde of roestige
materialen.
• Schrijfbreedte 10mm.•
Doos à
10 stuks.
wit
zwart
geel

Doos à 10 stuks 6 3 1 4 9 0
Doos à 10 stuks 6 3 1 4 9 1
Doos à 10 stuks 6 3 1 4 9 5

• Speciale marker voor opschriften
die uitsluitend onder UVlicht
zichtbaar zijn.
• Met ronde punt.
• Schrijfbreedte 1,53mm.
*Doos à 10 stuks of per blister.

onzichtbaar Doos à 10 stuks 6 3 1 4 7 4
blister onzichtbaar
631473

• Gebruikt in de ruimtevaart, metaal
productie en bewerking en de autoin
dustrie.
• Veeg en watervast, lichtbestendig
en reukarm.
• Meteen gebruiksklaar.
• Schrijfbreedte 0,75mm.

• Voor het corrosiearm en fijn beschrij
ven van bijna alle oppervlakken.
• Gecontroleerd en goedgekeurd door
British Aerospace Airbus Ltd. conform
de norm ABP 93323 standard, class A. zwart

Doos à 10 stuks

631568

2.0

edding timmermanspen 8850
• Gecontroleerde kwaliteit: extreme
wrijfvastheid en hoge temperatuurre
sistentie  getest en bevestigd door
TÜV Saarland.
• Ronde punt.
• Schrijfbreedte in 0.75mm en in 1mm.•
Doos à 10 stuks.

edding diepvriesmarker 8000

edding laboratorymarker
8014 en 8015

• Speciaal geschikt voor het beschrij
ven, merken en markeren van diep
vrieszakken en diepvriesdozen.
• Permanente vochtbestendige inkt.
• Schrijfbreedte 1mm
.• Doos à 10 stuks.

• Met name geschikt voor gladde en
transparante oppervlakken zoals
objectdragers, reageerbuizen, labora
toriumbenodigdheden en etiketten.
zwart 0.75mm
Doos à6 3 0 9 7 3
• Binnen enkele seconden droog, wrijf 10 stuks
en watervast, lichtbestendig, reukarm. zwart 1mm Doos à 10 stuks 6 3 0 9 7 2
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blister zwart

631472

• Voor bijna alle materialen zoals metaal,
steen, glas, hout en kunststof.
• Om te markeren op moeilijk
toegankelijke plekken zoals boor
gatmarkeringen bij het aanbrengen
van bijvoorbeeld een rek.
• Pen met zeer lang smal mondstuk en
transparante dop.
• Permanente speciale inkt.
zwart
• Schrijfbreedte 0,71mm.

Detectamet detectie viltstift

631468

• Volledig detecteerbare permanente
marker, geschikt voor zowel metaal
als xray detectie, eenvoudig visueel
detecteerbaar, vervaardigd van
polypropyleen, geschikt voor gebruik
in de voedselverwerkende industrie,
de metalen deeltjes zijn volledig door
het polypropyleen verspreid, hierdoor
is gegarandeerd dat het volledige

product detecteerbaar is, dit artikel is
leverbaar met een blauwe behuizing.
• Specificaties: uitvoering: permanent,
schrijfpunt: rond.
• Materiaal: polypropyleen.
• Voldoet aan de norm EC 1935/2004
voor direct contact met levensmidde
len en de regelgevingen 80/590/EEC
en 89/109/EEC.
blauw

Product niet gevonden? Bel ons voor informatie!

630970
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edding glanslakmarker 750
• edding glanslakmarker met lakachtige
dekking.
• Hecht permanent en dekkend op
praktisch alle materialen, ook op
donkere en transparante
ondergronden en glas.
• Ronde punt.
• Reukarm.
• Schrijfbreedte 24mm.

1.5-3

edding industry marker 8750

• edding industry permanent marker
met ronde punt.
• Hoogwaardige aluminium houder.
• Voor permanente opschriften op licht
oliehoudende of stoﬀige oppervlakken.
• Hoogpermanente inkt.
• Schrijfbreedte 1,53mm.
• Doos à 10 stuks.

•

zwart
rood
blauw

Doos à 10 stuks 6 3 0 0 2 1
Doos à 10 stuks 6 3 0 0 2 2
Doos à 10 stuks 6 3 0 0 2 3

•

•
•

630431
630432
630433
630434
630436
630430
630435
630440
630600

zwart
wit
rood
blauw

Doos à 10 stuks
Doos à 10 stuks
Doos à 10 stuks
Doos à 10 stuks

630461
630460
630462
630463

• edding glanslakmarker met lakachtige
dekking.
• Hecht permanent en dekkend op prak
tisch alle materialen, ook op donkere
en transparante ondergronden en
glas.
• In metaal gevatte ronde punt.
wit
• Reukarm.
zwart
• Schrijfbreedte 0,8mm.

Doos à 10 stuks
Doos à 10 stuks

630480
630481

• Speciale oplossing voor permanente
en dekkende markeringen op
olieachtige of stoﬀige oppervlakken.
Industrielakmarker voor permanent
• Duurzaam binnen en buiten.
kenmerken van olieachtige, stoﬀige en
• Zelfs onder slechts lichtomstandig
donkere oppervlakken.
heden is de markering zichtbaar.
De ronde punt heeft een schrijfdikte
• Doos à 10 stuks.
van 24 mm.
rood
1388996
De zeer permanente inkt van de
geel
1388997
industrielakmarker is lichtecht,
oranje
1388998
sneldrogend, sterk dekkend evenals
blauw
1388999
water, zoutwater en wrijfvast.
wit
1389000
1389001
Vervangende punten zijn verkrijgbaar. groen
zwart
1389002
Hoogwaardige aluminium barrel.

edding industry marker 8300

•

zwart
Doos à 10 stuks
rood
Doos à 10 stuks
blauw
Doos à 10 stuks
groen
Doos à 10 stuks
geel
Doos à 10 stuks
zilver
Doos à 10 stuks
goud
Doos à 10 stuks
wit
Doos à 10 stuks
blister wit

1-2

> GLANS-, MAT- EN DECORATIEMARKERS

edding glanslakmarker 751
• edding glanslakmarker met lakachtige
dekking.
• Hecht permanent en dekkend op prak
tisch alle materialen, ook op donkere
en transparante ondergronden en
glas.
• Ronde punt.
• Reukarm.
• Schrijfbreedte 12mm.

3.0

Pentel paintmarker 100W
• Schrijft dekkend wit op alle niet
poreuze materialen, zelfs op roestige
metalen oppervlakken.
• Watervast.
• Ronde punt.
• Aluminium houder, kunststof dop
in schrijfkleur.
• Chloride vrij.
• Schrijfbreedte 4mm.
• Doos à 10 stuks.
wit

694

Doos à 10 stuks 6 3 2 4 0 0

PILOT Pintor marker
• Pintor  Ultradekkende, pigmentrijke,
op water gebaseerd inkt schrijft op
alle oppervlakken.
• Medium penpunt met een kogelbreed
te van 4,50mm.

0,7mm celebrations
à 3 kleuren
1,4mm essentials à 4 kleuren
1,0mm classic à 6 kleuren
1,0mm fun à 6 kleuren
1,0mm metalic à 6 kleuren
1,0mm pastel à 6 kleuren
1,4mm classic à 6 kleuren
1,4mm fun à 6 kleuren
1,4mm metalic à 6 kleuren
1,4mm pastel à 6 kleuren
8mm essentials à 4 kleuren
0,701,001,408mm zwart
0,701,001,408mm wit

631612
631610
631600
631601
631602
631603
631604
631605
631606
631607
631611
631608
631609

edding glanslakmarker 780

Product niet gevonden? Bel ons voor informatie!
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KRIJTSTIFTEN EN MARKERS

Pentel krijtstiftmarker
SMW26
• Krijtstiften met een beitelvormige
punt.
• Ideaal voor glas, whiteboards en
metaal.

• NIET geschikt voor poreuze
oppervlakken.
• Eenmaal droog loopt de inkt niet uit,
ook niet bij regen.
• Met een vochtige doek verwijderbaar.
Schrijfbreedte 1.54mm.
• Doos à 12 stuks.

Pentel krijtstiftmarker
SMW56

wit
zwart
rood
geel

• Krijtstiften met een jumbo schrijfpunt. wit
rood
• Ideaal voor glas, whiteboards en
geel
metaal.

Doos à 12 stuks
Doos à 12 stuks
Doos à 12 stuks
Doos à 12 stuks

631121
631122
631123
631124

• NIET geschikt voor poreuze
oppervlakken.
• Eenmaal droog loopt de inkt niet uit,
ook niet bij regen.
• Met een vochtige doek verwijderbaar.
Schrijfbreedte816mm.
• Doos à 12 stuks.
Doos à 12 stuks 6 3 1 1 1 0
Doos à 12 stuks 6 3 1 1 1 2
Doos à 12 stuks 6 3 1 1 1 5

4-15

edding krijtmarker 4090
• Krijtmarker met beitelvormige punt.
• Geurneutrale vloeibare krijt op water
basis.
• Met een vochtige doek te verwijderen.
• Ideaal voor gebruik op krijtborden, glas
en ramen.
• Schrijfbreedte 415mm.
• Doos à 10 stuks of per set.

wit
Doos à 5 stuks
blister wit
blister zwart
blister rood
blister blauw
blister geel neon
blister roze neon
assorti etui à 4 kleuren
assorti etui à 5 kleuren

631550
631450
631451
631452
631453
631455
631459
631310
631311
1-2

Securit krijtmarker SMA100
• Krijtmarker met ronde punt.
• Geurneutrale vloeibare inkt op
waterbasis.
• Met een vochtige doek te verwijderen
van bijna alle gladde oppervlaktes.
• Ideaal voor gebruik op krijtborden,
glas en ramen.
• Schrijfbreedte 12mm.

zwart
doos à 10 stuks
rood
Doos à 10 stuks
wit
doos à 10 stuks
edding krijtmarker 4095
roze
doos à 10 stuks
neon geel doos à 10 stuks
• Krijtmarker met ronde punt.
neon oranje doos à 10 stuks
• Geurneutrale vloeibare inkt op
zwart
blister
blister rood
waterbasis.
• Met een vochtige doek te verwijderen blauw blister
blister wit
van bijna alle gladde oppervlaktes.
blister oranje
• Ideaal voor gebruik op krijtborden, glas blister roze
en ramen.
wit
blister à 2 stuks
wit
etui à 5 stuks
• Schrijfbreedte 23mm.
assorti etui à 5 kleuren
• Doos à 10 stuks of per set.
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631591
631592
631560
631599
631595
631596
631501
631502
631503
631500
631506
631507
631118
631312
631313

assorti
assorti
wit
assorti
wit

blister à 4 kleuren
etui à 4 kleuren
blister à 1 stuk
etui à 8 kleuren
blister à 7 stuks

631285
631286
631287
631288
631289

2-6

Securit krijtmarker SMA510
• Krijtmarker met beitelvormige punt.
• Geurneutrale vloeibare inkt op
waterbasis.
• Met een vochtige doek te verwijderen
van bijna alle gladde oppervlaktes.

• Ideaal voor gebruik op krijtborden, glas
en ramen.
• Schrijfbreedte 26mm.
wit
blister à 2 stuks
etui à 4 stuks wit
etui à 4 stuks
assorti etui à 8 kleuren
assorti etui à 8 kleuren
wit
etui à 8 stuks

631290
631292
631293
631294
631295

Securit krijtmarker SMA720

• Ideaal voor gebruik op krijtborden,
glas en ramen.
• Schrijfbreedte 715mm.

• Krijtmarker met blok punt.
• Geurneutrale vloeibare inkt op
waterbasis.
• Met een vochtige doek te verwijderen
van bijna alle gladde oppervlaktes.

wit
assorti
wit
assorti
wit

blister à 1 stuk
etui à 4 kleuren
etui à 4 stuks
etui à 8 kleuren
etui à 8 stuks

Product niet gevonden? Bel ons voor informatie!

631291
631296
631297
631298
631299
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> VILTSTIFTEN

1.5-3

Quantore permanent marker
• Permanent marker met ronde punt.
• Geschikt voor vrijwel alle opper
vlakken.
• Wrijf en watervast.
• Sneldrogende reukarme inkt.
• Heldere kleuren.
• Per doos à 10 stuks of per set.

edding Ecoline permanent
marker 21
zwart Doos à 10 stuks
rood
Doos à 10 stuks
blauw Doos à 10 stuks
groen Doos à 10 stuks
set à 4 kleuren

630311
630312
630313
630314
630318

• Permanente en watervaste marker
met reukarme inkt.
• Minstens 96% van de gebruikte
kunststof is van gerecycled materiaal
en 83% daarvan is gemaakt van
post consumer materiaal.

• Navulbaar met edding navulinkt
MTK25.
• Per doos à 10 stuks of per set.

edding permanent marker
400

• Navulbaar met MTK en T25 inkt.
• Met ronde punt.
• Per doos à 10 stuks.

zwart Doos à 10 stuks
rood
Doos à 10 stuks
blauw Doos à 10 stuks
groen Doos à 10 stuks
set à 4 kleuren

• Voor vrijwel alle oppervlakken.
• Wrijf en watervast.
• Sneldrogende, kleurechte,
lichtbestendige en reukarme inkt.

zwart
Doos à 10 stuks
rood
Doos à 10 stuks
blauw
Doos à 10 stuks
groen
Doos à 10 stuks
doos à 10 kleuren

631001
631002
631003
631004
631009

• De klassieke edding permanent
marker met ronde punt.
• Geschikt voor vrijwel alle opper
vlakken, wrijf en watervast.
• Sneldrogende, kleurechte, lichtbesten
dige en reukarme inkt.
• Navulbaar met T25 inkt.
• Per doos à 10 stuks.

zwart
rood
blauw
groen

630131
630132
630133
630134

630041
630042
630043
630044
630049

1-5

edding permanent marker
3300
• Permanent marker met beitelvormige
punt.
• Wrijf en watervast.
• Sneldrogende, kleurechte, licht
bestendige en reukarme inkt.
• Navulbaar met MTK en T25 inkt.
• Per doos à 10 stuks of per set.

edding permanent marker
550

2-7

edding permanent marker
500
zwart
Doos à 10 stuks
rood
Doos à 10 stuks
blauw Doos à 10 stuks
groen
Doos à 10 stuks
blister à 4 kleuren

630031
630032
630033
630034
630035

zwart
Doos à 10 stuks
rood
Doos à 10 stuks
blauw
Doos à 10 stuks
groen
Doos à 10 stuks
geel
Doos à 10 stuks
oranje
Doos à 10 stuks
bruin
Doos à 10 stuks
violet
Doos à 10 stuks
roze
Doos à 10 stuks
lichtblauw Doos à 10 stuks
lichtgroen Doos à 10 stuks
grijs
Doos à 10 stuks
zwart
blister à 4 stuks
rood
blister à 4 stuks
blauw
blister à 4 stuks
blister à 4 kleuren
doos à 10 kleuren

630001
630002
630003
630004
630005
630006
630007
630008
630009
630010
630011
630012
630051
630052
630053
630059
630019

• Permanent marker met beitelvormige
punt.
• Geschikt voor vrijwel alle opper
vlakken.
• Sneldrogende, kleurechte, lichtbesten

dige en reukarme inkt.
• Navulbaar met MTK en T25 inkt.
• Per doos à 10 stuks.
zwart
rood
blauw
groen
assorti

Doos à 10 stuks
Doos à 10 stuks
Doos à 10 stuks
Doos à 10 stuks
doos à 10 kleuren

630101
630102
630103
630104
630109

Doos à 10 stuks
Doos à 10 stuks
Doos à 10 stuks
Doos à 10 stuks

1.5-3

edding permanent marker
3000
• De klassieke edding permanent
marker met ronde punt.
• Hoogwaardige aluminium houder,
cap met rolstop.
• Geschikt voor vrijwel alle opper
vlakken.
• Wrijf en watervast.
• Sneldrogende, kleurechte, licht
bestendige en reukarme inkt.
• Navulbaar met MTK en T25 inkt.
• Schrijfbreedte 1,53mm.
• Per doos à 10 stuks of per set.
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edding permanent marker
800

• Sneldrogende, kleurechte, licht
bestendige en reukarme inkt.
• Navulbaar met T25 inkt.
• Per doos à 10 stuks.

edding permanent marker
850

• Wrijf en watervast.
• Sneldrogende, kleurechte, lichtbesten
dige en reukarme inkt.
• Navulbaar met T25 inkt.
• Schrijfbreedte 516mm.
• Per doos à 10 stuks.

• Permanent marker met dikke beitelvor
mige punt.
• Geschikt voor vrijwel alle opper
vlakken, wrijf en watervast.

zwart
rood
blauw
groen

• Permanent marker met blokpunt.
• Geschikt voor vrijwel alle
oppervlakken.

zwart
rood
blauw
groen

4-12

Doos à 10 stuks
Doos à 10 stuks
Doos à 10 stuks
Doos à 10 stuks

630201
630202
630203
630204

Doos à 10 stuks
Doos à 10 stuks
Doos à 10 stuks
Doos à 10 stuks

Product niet gevonden? Bel ons voor informatie!

635091
635092
635093
635094
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Bic viltstift 2000 Ecolutions
2-5

Artline viltstift 30N
• Hervulbare markers met permanente
inkt.
• sneldrogend.
• Bevat geen xyleen of een ander giftig
oplosmiddel.
• Voldoet aan de Europese normen (CE).
• Inkt volgens NEAT formula (New Ecolo

gical Advanced Technology).
• Waterbestendig en geschikt voor
alle oppervlakten.
• Lichaam uit metaal.
• Schrijfbreedte 25mm.
• Doos à 12 stuks.
zwart
rood
blauw
groen

630701
630702
630703
630704

1.5

Artline viltstift 70N
• Hervulbare markers met permanente,
onuitwisbare, dekkende en sneldro
gende inkt.
• Bevat noch xyleen of andere giftige
oplosmiddel

• Inkt volgens NEAT formula (New
Ecological Advanced Technology).
• Waterbestendig en geschikt voor
alle oppervlakten.
• Lichaam uit metaal.
• Schrijfbreedte 1,5mm.
• Doos à 12 stuks.
zwart
rood
blauw
groen

Doos à 12 stuks
Doos à 12 stuks
Doos à 12 stuks
Doos à 12 stuks

630501
630502
630503
630504

Bic viltstift Pocket 1445
Ecolutions
•
•
•
•

Permanente inkt op alcoholbasis.
Neutrale geur.
Marker in pocketformaat.
Duurzame geblokkeerde fijne punt.

635651
635652
635653

Duurzame geblokkeerde punt.
Permanente inkt op alcoholbasis.
Neutrale geur.
Voldoet aan ISO 554.
Schrijft op papier, karton, plastic, glas.
Inkt niet uitwasbaar.
Lange levensduur door groot
inktreservoir.
• Schrijfbreedte 1,7mm.
• Vervaardigd uit 51% gerecycled materi
aal.
• Per doos à 12 stuks of per set.

630647
1400267

• De stiften zijn waterbestendig
en drogen snel.
• Sterke punt speciaal bedoeld voor
Bic permanent marker Pro
moeilijke oppervlakken.
• Ultra bestendige permanente markers. • De stift heeft een antirol dop en
is gemaakt en voorzien van metalen
• Langdurige kleuren en bestand tegen
houder.
extreme temperaturen: 30°c to
• Schrijfbreedte van 1.1mm.
+150°c.
• Schrijft op de meest lastige oppervlak • Doos à 12 stuks.
zwart
Doos à 12 stuks 6 3 0 6 4 8
ken zoals metaal, plastic, hout, glas
blauw
Doos à 12 stuks 6 3 0 6 4 9
etc.

• Schrijft op papier, karton, plastic,
glas, inkt.
• Niet uitwasbaar.
• Voldoet aan ISO 554.
• Vervaardigd uit 51% gerecycled
materiaal.
• Doos à 12 stuks.
zwart
rood
blauw

Doos à 12 stuks
Doos à 12 stuks
Doos à 12 stuks

Bic permanent marker
Intensity
2-5

Artline viltstift 90N
• Hervulbare markers met permanente,
onuitwisbare, dekkende en snel
drogende inkt.
• Bevat noch xyleen of andere giftige
oplosmiddel
• Inkt volgens NEAT formula (New
Ecological Advanced Technology).

• Waterbestendig en geschikt voor alle
oppervlakten.
• Met beitelpunt.
• Lichaam uit metaal.
• Schrijfbreedte 25mm.
• Doos à 12 stuks.
zwart
rood
blauw
groen

Doos à 12 stuks
Doos à 12 stuks
Doos à 12 stuks
Doos à 12 stuks

630511
630512
630513
630514

Artline viltstift 100N
• Hervulbare markers met permanente,
onuitwisbare, dekkende en sneldro
gende inkt.
• Bevat noch xyleen of andere giftige
oplosmiddel
• Inkt volgens NEAT formula (New
Ecological Advanced Technology).

• Waterbestendig en geschikt voor
alle oppervlakten.
• Lichaam uit metaal.
• Schrijfbreedte 7,512mm.
• Doos à 12 stuks.
zwart
rood
blauw
groen

Doos à 12 stuks
Doos à 12 stuks
Doos à 12 stuks
Doos à 12 stuks

630521
630522
630523
630524

• Assorti kleuren: zwart, rood, groen,
blauw, roze, oranje, geel, paars,
turqoise, en fuchsia.
• Permanente inkt op alcohol basis.
• Weinig geur, snelle droging.
• Comfortabele rubberen grip.
• Geschikt voor gebruik op glas, metaal,
gecoat papier, foto’s en kunststof.
blik à 10 kleuren
• Ronde punt in acryl van 1,8 mm met
blister à 5 kleuren
een lijndikte van 0,8 mm.

•
•
•
•
•
•
•

zwart
rood
blauw
groen
assorti

Doos à 12 stuks
Doos à 12 stuks
Doos à 12 stuks
Doos à 12 stuks
doos à 4 kleuren

635681
635682
635683
635684
1388080

3.0

2-5

Staedtler Lumocolor viltstift
350
• Dankzij een exclusief en revolutionair
Staedtler procédé droogt deze inkt
niet meer uit.
• Kan tot 14 dagen open blijven liggen.
• Inkt op alcoholbasis.

700

•
•
•
•

Zonder xyleen of tolueen.
Vrijwel reukloos.
Snelle droogtijd op alle oppervlakken.
Bestaat voor 22% uit gerecycled
materiaal polypropyleen.
• Schrijfbreedte 25mm.
• Per doos à 10 stuks of per set.
zwart
rood
blauw
assorti

Doos à 10 stuks
Doos à 10 stuks
Doos à 10 stuks
set à 4 kleuren

631371
631372
631373
631379

2.0

Staedtler Lumocolor viltstift
352
• Voor nagenoeg alle oppervlakken.
• Reukloze watervaste inkt op alcohol
basis.
• Ronde punt.
• Navulbaar.

• Sneldrogend.
• Dry Safe inkt: de stift kan 14 dagen
openliggen zonder in te drogen.
• Bestaat voor 22% uit gerecycled
materiaal polypropyleen.
• Schrijfbreedte 2mm.
• Per doos à 10 stuks of per set.
zwart
rood
blauw
assorti

Doos à 10 stuks
Doos à 10 stuks
Doos à 10 stuks
set à 4 kleuren

631361
631362
631363
631369

PILOT permanent marker
SCA-400
PILOT permanent marker
SCA-100
• Een robuste permanent marker met
hoogwaardige inkt.
• Geschikt voor vrijwel alle oppervlaktes.
• Bestand tegen: water, licht, kou en
warmte.

• Deze marker blijft eﬀiciënt, zelfs als u
de dop er een hele dag af laat.
• Schrijfbreedte 1mm.
• Per doos à 12 stuks of per set.
zwart
Doos à 12 stuks
rood
Doos à 12 stuks
blauw
Doos à 12 stuks
groen
Doos à 12 stuks
blister à 4 stuks

631571
631572
631573
631574
631579

• Een robuste permanent marker met
hoogwaardige inkt.
• Geschikt voor vrijwel alle oppervlaktes.
• En bestand tegen: water, licht, kou,
warmte.
• deze marker blijft eﬀiciënt, zelfs als u
de dop er een hele dag af laat.
• Schuine punt.
zwart
• Doos à 12 stuks.

Doos à 12 stuks 6 3 1 5 8 1

Product niet gevonden? Bel ons voor informatie!
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1.5-3

• Spits toelopende stevige acrylfiber
punt.
• Watervast.
• Goede hechting op gladde en ruwe
oppervlakken.
• Schrijfbreedte 1,53mm.
• Doos à 12 stuks.
zwart
rood
blauw
groen

Doos à 12 stuks
Doos à 12 stuks
Doos à 12 stuks
Doos à 12 stuks

1-2

1.5-3

Pentel viltstift N50
Pentel viltstift NN50

Sharpie viltstift fine

•
•
•
•
•

• De Sharpie Fine is een viltstift in
penmodel.
• Bevat sneldrogende, watervaste inkt
voor vrijwel alle oppervlakken zoals
glas, metaal, foto’s folie en de meeste
soorten kunststof.
• Watervast.
• Ronde veerkrachtige slijtvaste punt
• Per doos à 12 stuks of pers et/ blister.

Spitse kunststof punt.
Met clip.
Watervast.
Bevat geen xyleen of tolueen.
Dit product bestaat voor 85% uit
gerecycled materiaal, uitgezonderd
de inkt.
• Schrijfbreedte 1,53mm.
• Doos à 12 stuks.

631301
631302
631303
631304

zwart
rood
blauw

Doos à 12 stuks
Doos à 12 stuks
Doos à 12 stuks

631321
631322
631323

1.5-3

Pentel viltstift NLF50 Maxiflo
• Een uniek pompsysteem voorkomt
dat de stift niet kan uitdrogen en
dat de inkt onder druk blijft bij
horizontaal gebruik.
• Twee keer langere schrijfduur.
• Watervast.
• Milieuvriendelijk: bevat geen xyleen of
tolueen.
• Schrijfbreedte 1,53mm.
• Doos à 12 stuks.
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Sharpie viltstift M15
Pentel viltstift N60

zwart
rood
blauw

Doos à 12 stuks
Doos à 12 stuks
Doos à 12 stuks

631281
631282
631283

•
•
•
•
•
•

Afgeschuinde stevige acrylfiber punt
Heldere diepe kleuren.
Watervast.
Ook voor moeilijke oppervlakken.
Schrijfbreedte 1.26mm.
Doos à 12 stuks.

zwart
rood

Doos à 12 stuks
Doos à 12 stuks

631351
631352

•
•
•
•
•

Vrij van chemicaliën 9xyleen, tolueen).
Ronde punt.
Watervast.
Voorzien van klikdop in inktkleur.
Kan tot 2 weken open blijven liggen
zonder uitdrogen.
• Schrijfbreedte 1,8mm.
• Doos à 12 stuks.
zwart

Doos à 12 stuks

633311

zwart 12mm Doos à 12 stuks
rood 12mm Doos à 12 stuks
blauw 12mm Doos à 12 stuks
zwart fine
blister à 2
zwart fijn en ultrafijn
blister à 2
fine
blister à 4
blister à 12 kleuren
zwart 20+4 gratis

635401
635402
635403
635643
635638
635644
633317
635404

• Droogt niet uit zonder dop tot
max 30min.
1.5-3
• Een prachtige schrijfervaring op bijna
alle oppervlakken, zelfs natte en glad
de oppervlakten.
Sharpie viltstift Pro rond
• Geschikt voor het markeren van
karton, fotopapier, hout, metaal, folie,
• Sharpie introduceert een nieuwe
steen, plastic, leer en meer.
marker met een metalen houder die
• Lang schrijfplezier tot 695 meters.
perfect te gebruiken is op kantoor en
• Een uitstekende inktformule voor duur
in de industrie.
zame tevredenheid.
• Aluminium houder voor intensief
• Vlek en waterbestendig
gebruik.
• Schrijfbreedte 1,53mm.
• Plastic dop met clip: gemakkelijk om te
• Doos à 12 stuks.
verwijderen en te bevestigen aan
zwart
Doos à 12 stuks
635631
je broekzak of een folder.

Product niet gevonden? Bel ons voor informatie!
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Schrijfwaren

> VILTSTIFTEN STATIONERY

Stabilo viltstift pen 68
• Hoge kwaliteit viltstift met zeer inten
se kleuren.
• Voor lijnen en grote vlakken.
• Robuuste drukbestendige ronde punt.
• Droogt niet uit; de dop kan 24 uur van
de stift blijven.
• Inkt op waterbasis.
• Schrijfbreedte 1mm.
• Per doos à 10 stuks of per set.

Vulpennen
ijsgroen
Doos à 10 stuks
donkerblauw Doos à 10 stuks
zwart
Doos à 10 stuks
rood
Doos à 10 stuks

633200
633183
633181
633195

Fijnschrijvers

Een traditionele manier van schrijven is met een vulpen.

Schrift via een sterke nylon punt. Meestal in metaal

Dit biedt een “authentiek” en mooi handschrift. Er bestaat

gevat. Een nylon punt is kwetsbaarder dan een kogel.

een grote variëteit in houderuitvoeringen en penpunten.

Niet geschikt voor doorslagen omdat de punt kapot

De inkt wordt via een nauwkeurig toevoersysteem

gedrukt wordt. De dunne lange punt produceert een zeer

geregeld. Navulbaar via patronen of converter.

dunne schrijﬂijn. Ideaal voor precisiewerk en sjablonen.
Voorzien van inkt op waterbasis.

zwart
Doos à 10 stuks
karmijn rood Doos à 10 stuks
ultramarijn Doos à 10 stuks
groen
Doos à 10 stuks
oranje
Doos à 10 stuks
roze
Doos à 10 stuks
azuur blauw Doos à 10 stuks
Stabilo viltstift Point Max
turquoise blauw
Doos à 10 stuks
• Hoogwaardige fineliner met intense
ijsgroen
Doos à 10 stuks
kleuren en robuuste nylon schrijfpunt. licht groen Doos à 10 stuks
etui à 4 kleuren
• Schrijfbreedte 0,8 mm.
etui à 12 kleuren
• Per doos à 10 stuks of per set.

631149
631150
631152
631153
631196
631199
631197
631193
631195
631194
631137
631148

Balpennen
Schrift waarbij de inkt via een kogel op het papier komt.

Viltstiften & markers

De inkt is vaak op oliebasis. Bijzonder praktisch voor

Viltstiften zijn er vele soorten en maten. Er zijn viltstiften

algemeen gebruik, want een balpen schrijft op bijna alle

met een fijne of ronde punt waarmee één lijndikte kan

soorten papier. Ook zeer geschikt voor kassabonnen en

worden gemaakt. Ook zijn er viltstiften met een beitel

doordrukpapier, omdat er druk op uitgeoefend kan wor

punt die twee lijndiktes aankunnen.

den. Daarnaast is de inkt vrijwel direct droog en veegvast.
Er zijn diverse soorten viltstiften, een aantal vindt
u hieronder:
• Permanent markers
De inkt van deze stiften is niet verwijderbaar.

0.5-1

edding colourpen 1200
• edding professionele colourpen met
ronde punt.
• Voor creatief ontwerpen.
• Deze viltstiften zijn perfect geschikt
om elke dag te schrijven en schetsen,
notities en tekeningen te maken.
• Ideaal voor kleuren voor volwassenen.

• De inkt op waterbasis heeft een hoge
lichtbestendigheid.
• Ook geschikt als fijnschrijver.
• Kunststof houder.
• Schrijfbreedte 1mm.
• Per doos à 10 stuks of per set.
zwart
Doos à 10 stuks
rood
Doos à 10 stuks
blauw
Doos à 10 stuks
groen
Doos à 10 stuks
blik à 10 kleuren
blik à 20 kleuren

632521
632522
632523
632524
632526
632527

Gelpennen
Gelpennen bevatten meestal inkt op waterbasis. Gelinkt
biedt een veel soepeler schrift dan inkt op oliebasis. Door
middel van een kogel wordt de inkt op papier gebracht.
Gelpennen geven een egale kleur. Gelinkt heeft een
korte droogtijd.

• Whiteboardstiften
De inkt van deze stiften is met een droge doek of
borstel uitwisbaar.
• CD/DVD viltstiften
Deze inkt tast de oppervlakte van uw cd of dvd
• Markeerstiften
Deze inkt op waterbasis is niet volledig dekkend, zodat

Rollerpennen
Schrift waarbij de inkt via een kogel op papier wordt

edding markerinkt T25
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het papier.

niet aan.

> VILTSTIFTEN NAVULINKT

• Sneldrogende, kleurechte, lichtbesten
dige en reukarme inkt.
• Tevens rechtstreeks te appliceren met
penseel, sjabloon en stempel.
• Geschikt voor de edding modellen 1,
370, 390, 400, 500, 550, 800, 850,
3000 en 3300.
zwart
rood
• Ook geschikt voor de Ecoline
blauw
viltstiften 21, 22 en 25.

• Flipover markers
De inkt is op waterbasis en drukt niet door op

u teksten kunt markeren.
• Markers met speciﬁeke toepassing
Deze zijn speciaal ontwikkeld voor specifieke

gebracht. Rolschrijvers zijn voorzien van inkt op water

toepassingen zoals het schrijven op glas, metaal, hout,

basis. Door een langere droogtijd is er meer kans op

plastic, huid enz.

vegen. Door de dunne inkt geeft een rollerpen wel een
soepeler schrift dan een balpen.

• Krijtmarkers
Ideaal voor gebruik op krijtborden, glas of ramen.
• Textielmarkers
Voor gebruik op textiel. In verschillende kleuren
verkrijgbaar.

630901
630902
630903

Viltstiften

Viltstiften

> MARKEERSTIFTEN

2-5

Stabilo Boss markeerstift
• Fluorescerende markeerstift.
• Geschuinde schrijfpunt voor dikke
en dunne lijnen.
• De transparante kleuren blijven helder.
• Gepigmenteerde inkt op waterbasis.
• Houder en dop van polypropyleen.
• Alle Stabilo markeerstiften zijn na
4 uur zonder dop nog steeds klaar
voor gebruik.
• Schrijfbreedte 25mm.
• Per doos à 10 stuks of per set.

rood
Doos à 5 stuks
blauw
Doos à 5 stuks
groen
Doos à 5 stuks
geel
Doos à 5 stuks
oranje
Doos à 5 stuks
lavendel
Doos à 5 stuks
turquoise
Doos à 5 stuks
roze
Doos à 5 stuks
lila
Doos à 5 stuks
doos à 10 kleuren
set à 4 kleuren
set à 6 kleuren
set à 8 kleuren

635002
635003
635004
635005
635006
635007
635008
635009
635018
635015
635019
635016
635017

pastel baby blauw
pastel kersenbloesem roze
pastel snufje limoen
pastel zacht koraal rood
pastel lila
pastel turquoise
pastel geel
pastel perzik
pastel groen
pastel roze
pastel fris fuchsia
pastel luchtig blauw
pastel mistig grijs
pastel zacht oranje
set à 4 kleuren
set à 4 kleuren
set à 6 kleuren
etui à 8 kleuren

635253
635258
635255
635252
635039
635038
635034
635035
635036
635037
1400385
1400386
1400393
1400394
635040
1400391
634992
635259

2-5

Quantore markeerstift

ISO
12757-2

•
•
•
•

Markeerstift met beitelvormigepunt.
Fluorescerend.
Geschikt voor elk papiersoort.
Ergonomische kunststof houder, cap
met pocketclip.
• Watervaste pigmentinkt.
• Schrijfbreedte 25mm.
• Per doos à 10 stuks of per set.

2-4

blauw Doos à 10 stuks
groen Doos à 10 stuks
geel
Doos à 10 stuks
oranje Doos à 10 stuks
roze
Doos à 10 stuks
set à 3 kleuren

635083
635084
635085
635086
635088
635090

NORM

Bic markeerstift Grip

•
•
•
•

Felle ﬂuo Inkt.
Rubber Grip.
8 uur Capoﬀ time.
Per doos à 12 stuks of per set.

• Schuinepunt geeft lijnbreedte
1.6. 3.3mm.
• Ideaal om te onderlijnen of te
markeren.

geel
Doos à 12 stuks
oranje Doos à 12 stuks
etui à 5 kleuren
etui à 4 pastel kleuren

635185
635186
635189
1400271

2-5

Stabilo Boss markeerstift
pastel
• Hoogwaardige markeerstift in heldere
pastelkleuren.
• Beitelpunt met twee schrijfbreedtes,
voor dikke en dunne lijnen.
• Gepigmenteerde inkt op waterbasis.
• Inkt vervaagt niet.
• Kan tot vier uur zonder dop zonder
uit te drogen, voor geconcentreerd
werken.•
Per
doos à 10 stuks of per set.

1-4
2-5

Bic markeerstift Flex
edding markeerstift 345
• Highlighter voor het opvallend
markeren en highlighten van tekst
en notities op vrijwel alle papieren
oppervlakken.
• De beitelvormige punt heeft een
schrijfdikte van 25 mm.
• De speciale briljante neoninkt is op
waterbasis en heeft een hoge
kleurenglans en voortkomt doorlopen
door het papier.
• Het product is navulbaar.
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• Dop kan op de achterkant van de
barrel worden vastgezet, zodat hij
niet kwijtraakt.
• Praktische clip voorkomt wegrollen
en hiermee kan de stift eenvoudig
aan kleding en voorwerpen worden
bevestigd.
• Per doos à 10 stuks of per set.
geel
blister à 4 kleuren
blister à 2 stuks geel

1000028
1388248
1388256

• Een unieke tekstmarker met een
ﬂexibele penceel stiftpunt.
• Eenvoudig en precies markeren of
onderlijnen van Fine, Medium en Large
teksten.
• Pen model met een comfortabele
rubberen Grip,
• Droogt niet uit, zelfs na 24 uur
zonder dop.
• Zichtbaar op fotokopieën.
• Per doos à 12 stuks of per set.
geel doos à 12 stuks
blister à 4 kleuren

635191
635190

Stabilo markeerstift Neon

Stabilo Boss bureausets
• Fluorescerende markeerstift.
• Geschuinde schrijfpunt voor dikke
en dunne lijnen.
• Verpakt in leuke pennenbox.
• Schrijfbreedte 25mm.

assorti deskset à 23 kleuren 1396838
assorti deskset à 15 kleuren 1400390

• De nieuwe moderne tekstmarker van
de uitvinder van de klassieke tekst
markeerstift.
• Zacht oppervlak voor comfortabele en
aangename ligging in de hand.
• Stabilo AntiDryOut Technology: kan
4 uur zonder dop zonder uit te drogen,
voor optimaal geconcentreerd werken.
• Beitelpunt voor 2 schrijfbreedtes:
2 en 5mm.
• Inkt op waterbasis.
• Per doos à 10 stuks of per set.

geel
groen
oranje
roze
neon

Doos à 5 stuks
Doos à 5 stuks
Doos à 5 stuks
Doos à 5 stuks
set à 4 kleuren

Product niet gevonden? Bel ons voor informatie!

635062
635063
635064
635065
635068
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Potloden
> POTLODEN

2-5

Paper Mate potlood Non-stop

Stabilo Green Boss
• De high profile highlighter: Stabilo
Green Boss.
• Gemaakt van 83% gerecycled plastic
met een milieuvriendelijke inkt.
• Fluorescerende markeerstift.
• Geschuinde schrijfpunt voor dikke en
dunne lijnen.
• De transparante kleuren blijven helder.
• Door de unieke AntiDryOut technolo
gie kan de Green Boss vier uur zonder
dop zonder uit te drogen.
• De Stabilo Green Boss goed voor ca.
375 meter markeren en eenmaal leeg
makkelijk na te vullen met Stabilo
Boss refills.
• Per doos à 10 stuks of per set.

1-4

Stabilo markeerstift Swing
Cool
groen
Doos à 5 stuks
geel
Doos à 5 stuks
oranje
Doos à 5 stuks
roze
Doos à 5 stuks
assorti set à 4 kleuren
pastel vleugje turquiose
pastel vleugje mint
assorti deskset à 8 kleuren
lila blush
poeder roze
pastel
etui à 4 kleuren

635244
635245
635246
635249
635240
1391673
1391674
1391675
1391676
1391677
1391678

• Uitstekend design en zes verschil
lende shaftkleuren, platte ruimte
besparende vorm met praktische clip.
• Kan vier uur zonder dop zonder uit
te drogen voor geconcentreerd wer
ken, heeft een geventileerde dop en
twee schrijfbreedtes door de
beitelvormige punt.
• Per doos à 10 stuks of per set.

Quantore potlood

blauw
groen
geel
oranje
lavendel
roze
rood
turquoise
assorti
assorti

Doos à 10 stuks
Doos à 10 stuks
Doos à 10 stuks
Doos à 10 stuks
Doos à 10 stuks
Doos à 10 stuks
Doos à 10 stuks
Doos à 10 stuks
set à 4 kleuren
blister à 6 kleuren

635263
635264
635265
635266
635267
635269
635262
635270
635274
635277

2-5

Stabilo markeerstift
Luminator XT
•
•
•
•

Zeer lange levensduur.
Ergonomische vormgeving.
Droogt niet uit.
Alle Stabilo markeerstiften kunnen 4
uur zonder dop zonder uit te drogen.
• Airplane safe: lekt niet bij grote druk
verschillen.
• Geeft resterende inktniveau aan.
• Per doos à 5 stuks of per set.

Doos à 5 stuks
Doos à 5 stuks
Doos à 5 stuks
Doos à 5 stuks
Doos à 5 stuks
Doos à 5 stuks
etui à 4 kleuren
etui à 6 kleuren

635042
635043
635044
635045
635047
635049
635054
635056

HB potlood met gum
Doos à 12 stuks

640912

Stabilo markeerstift
Navigator
• Free ink pocketmodel highlighter
met clip.
• Met zachte gripzone voor perfecte
ligging in de hand.

blauw
groen
geel
oranje
roze
assorti

Doos à 5 stuks
Doos à 5 stuks
Doos à 5 stuks
Doos à 5 stuks
Doos à 5 stuks
set à 4 kleuren

635323
635324
635325
635326
635327
635328

1-5

Doos à6 4 0 2 0 7

> VULPOTLODEN

Quantore vulpotlood

• Kunststof houder met metalen
voorstuk, clip en drukknop.
• Grip met fijne ribbels.
• Schrijfbreedte 0,5mm.

• Vast geleidingsbuisje voor technisch
tekenen langs liniaal en in sjabloon.

Ø0,5mm zwart
Doos à 12 stuks

712215

• Gelijkmatige inktafgifte en constant
zicht op inktniveau.
• Alle Stabilo markeerstiften kunnen
4 uur zonder dop zonder uit te drogen.
• Schrijfbreedte 14mm.
• Per doos à 10 stuks of per set.

1-4

rood
blauw
groen
geel
oranje
roze
assorti
assorti

• Universeel HB potlood.
• Met gumtop.
• Doos à 12 stuks.

• Door aan het voorstuk te draaien komt
de stift tevoorschijn: slijpen onnodig.
• Kunststof stifthouder met clip en
handige gum.
• Door verende punt minder kans op
stiftbreuk.
• Niet navulbaar.
HB met clip en gum
• Schrijfbreedte 0,7mm.
12 stuks
• Doos à 12 stuks.

Stabilo potlood
• Grafietpotlood geschikt voor diverse
toepassingen.
• Doos à 12 stuks.

2B
B
HB
H
2H
HB met gum

Doos à 12 stuks
Doos à 12 stuks
Doos à 12 stuks
Doos à 12 stuks
Doos à 12 stuks
Doos à 12 stuks

640323
640324
640325
640326
640327
640328

Bic vulpotlood Velocity

Bic vulpotlood Velocity Pro
• Stijlvol navulbaar vulpotlood met
transparante houder en rubberen
grip voor meer comfort.
• Drukmechanisme met gomtop en
beschermkapje.
• Met 3x0,5mm HB stiften.
• Doos à 12 stuks.

Ø0,5mm

Doos à 12 stuks 7 1 2 2 0 6

• Houder met modern design in frisse
kleuren.
• Comfortabele rubbere grip.
• Gom met beschermdop.
• Navulbaar.
• Met 3 stiften HI polymeer (een
technisch mengsel van grafiet en
kunsthars dat de stift schokbestendig
maakt en het schrijven ﬂexibeler en
Ø0,5mm
vloeiender).
Ø0,7mm
• Doos à 12 stuks.

Doos à 12 stuks 7 9 0 9 6 1
Doos à 12 stuks 6 4 0 2 3 9

Staedtler markeerstift
Classic

Sharpie markeerstift S-Note

• Houder en dop met clip van
polypropyleen.
• Gepigmenteerde, reukloze inkt op
waterbasis.
• Lichtbestendige markering.
• Inkjetsafe.
• Bestaat voor 25% uit gerecycled
materiaal Polypropyleen.
• Schrijfbreedte 15mm.
• Per doos à 10 stuks of per set.

• Dankzij zijn speciaal gevormde punt
is deze markeerstift perfect voor het
maken van aantekeningen, voor het
onderstrepen, maar ook uitermate
geschikt voor te markeren, tekenen
en nog veel meer.

blauw
Doos à 10 stuks
groen
Doos à 10 stuks
geel
Doos à 10 stuks
roze
Doos à 10 stuks
oranje Doos à 10 stuks
assorti set à 4 kleuren
set à 3 kleuren + 1 geel gratis

708

blister à 20 kleuren
blister à 12 kleuren
blister à 4 kleuren

1402225
1402230
1402247

635223
635224
635225
635229
635226
635239
635234

Staedtler vulpotlood
Mars Micro

Bic vulpotlood Criterium
pastel
set à 6 kleuren
set à 6 assorti + 2 geel gratis
assorti etui à 8 kleuren
vintage en pastel
set à 10 kleuren
lichtgrijs
zwart
rood

635228
635232
635237
635235
635230
635221
1387693

• Tekenvulpotlood in zwarte kunststof
houder.
*Inschuifbaar geleidingsbuisje en gum.
• Navulbaar.
• Schrijfbreedte 0,5mm en 2mm.•
Doos à 12 stuks.

Ø0,5mm zwart
Doos à 12 stuks
Ø2,0mm zwart
Doos à 12 stuks
blister met gratis stiften

712201
712200
712204

• Kunststof houder met metalen
drukknop, clip en voorstuk.
• Inschuifbaar geleidingsbuisje.
• Verende stift en natuurrubberen
gripstuk.
• Houders in diverse kleuren.
• Bestaat voor 39% uit gerecycled
materiaal polypropyleen.
• De stiften bestaan voor meer dan
90% uit natuurlijke grondstoﬀen.
• Bevat geen zware metalen of PVC.
• Doos à 10 stuks.

0,3mm
0,5mm
0,7mm
0,9mm

Doos à 10 stuks
Doos à 10 stuks
Doos à 10 stuks
Doos à 10 stuks

712130
712150
712170
712190

Product niet gevonden? Bel ons voor informatie!
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WRITING THE FUTURE TOGETHER

Ons verhaal, in de eerste plaats een visie:

« Eenvoudige, inventieve en
betrouwbare producten aanbieden
voor iedereen en overal ter wereld »
En we geloven dat we dit op een verantwoorde manier doen, met het oog op de planeet, de maatschappij en de toekomstige
generaties. Onze benadering van duurzaamheid is diep geworteld in onze waarden en is een integraal onderdeel van onze
dagelijkse activiteiten. BIC streeft er voortdurend naar om het milieueffect van zijn activiteiten te verminderen, op elk front
o.a. via: milieubeheerssystemen, optimalisering van water- en energieverbruik, beperking en recycling van het afval,
verlaging van de uitstoot van broeikasgassen. Voor meer duurzame activiteiten en inspanningen check onze website
https://nl.bicworld.com/onze-beloftes

Bic drukpotlood Matic Grip
• Gaat 2x langer mee dan een normaal
potlood.
• Drukmechanisme met gomtop.
• Rubberen grip voor optimaal
schrijfcomfort.
• Gekleurde houder en clip.
• 0,7mm.
• Doos à 12 stuks.

Ø0,7mm

Doos à 12 stuks 6 4 0 2 4 1

Producten gecertificeerd en erkend met het NF Environnement label(1)
De BIC®-producten zijn licht, gaan lang mee en worden in sommige gevallen geproduceerd op basis van gerecycled
materiaal. Niet voor niets dragen ze dan ook het NF Environnement(1) -label. Zo telt BIC een compleet assortiment
(19 producten) die met het NF Environnement(1) -label erkend zijn.

Bic potlood 550 Criterium

Bic drukpotlood Matic Classic
• Gaat 2x langer mee dan een gewoon
potlood.
• Drukmechanisme met gomtop.
• Doos à 12 stuks.

Ø0,5mm
Ø0,7mm

Doos à 12 stuks
Doos à 12 stuks

640237
640240

•
•
•
•
•

Zeskantig grafiet houten potlood.
Hoge kwaliteit.
Schokbestendig.
Schrijft vloeiend en zacht.
Doos à 12 stuks.

6B
4B
3B
2B
B
HB
H
2H

Doos à 12 stuks
Doos à 12 stuks
Doos à 12 stuks
Doos à 12 stuks
Doos à 12 stuks

640360
640362
640363
640364
640365
640366
640367
640368

BIC® biedt ook het BIC® ECOlutions®-assortiment aan, vervaardigd uit gerecycled
materiaal (minstens 50%).
19 producten die aan verschillende behoeften voldoen, zoals grafietpotloden, kleurproducten,
permanente markers, correctiebenodigdheden en lijm.
Bic potlood Ecolutions

(1) NF Environnement : Het NF Environnement- label, dat in Frankrijk toegekend wordt door AFNOR Certification, onderscheidt producten die even goed werken als andere, maar milieuvriendelijker zijn. Om het NF Environnementlabel te krijgen, moet een product voldoen aan bruikbaarheidscriteria en ecologische criteria bedoeld om de milieu-impact ervan tijdens de volledige levenscyclus te beperken. De voornaamste criteria bij de schrijfwaren van BIC®
zijn de beperkte hoeveelheid gebruikte materialen of het gebruik van gerecyclede materialen, de lange schrijfduur en de sterkte van de vullingen. BIC® was de eerste schrijfwarenfabrikant die het NF Environnement-label kreeg.
Vandaag draagt een compleet assortiment van 19 BIC®-producten dat ecolabel, onder meer historische producten zoals de BIC® Cristal®- balpen, de BIC® 4 Colours®- balpen en balpennen van het assortiment BIC® Ecolutions®.

• Houtvrij HB grafiet potlood gemaakt
uit minimaal 50% gerecycled
materiaal.
• De zeer schokbestendige grafietstift
voorkomt onnodig vaak slijpen.

•
•
•
•

Achthoekig.
Lengte 17,5cm.
Lange levensduur.
Voorzien van oﬀicieel NF ecologisch
certificaat.
• Doos à 12 stuks.

HB
Doos à 12 stuks 6 4 0 6 0 6
HB met gum Doos à 12 stuks 6 4 0 6 0 5

Bic potlood Evolution
Triangle
• Grafietpotlood met afgesneden
uiteinde.
• Driehoekige vorm voor geweldig
comfort.

• IJzersterke HBstift.
• Potlood zonder hout met lichaam in
metallic kleur.
• Splintert niet bij breuk.
• Doos à 12 stuks.
HB triangel doos à 12 stuks 6 4 0 6 0 3
HB met gum Doos à 12 stuks 6 4 0 6 0 4

Product niet gevonden? Bel ons voor informatie!
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Tekenmaterialen
> POTLOOD- EN INKTGUM

Quantore potloodgum

Pentel vulpotlood P-serie
Pentel vulpotlood A315
• Stifthouder voor technisch tekenen.
• Vast 4mm geleidingsbuisje.
• Voorzien van rubberen grip met band
profiel.
• HB Super hipolymer stift.
• Doos à 12 stuks.

Ø0,3mm
Ø0,5mm
Ø0,7mm
Ø0,9mm

Doos à 12 stuks
Doos à 12 stuks
Doos à 12 stuks
Doos à 12 stuks

712321
712395
712396
712397

• Vast 4mm geleidingsbuisje voor tech
nisch tekenen langs liniaal en
in sjabloon.
• Kunststof houder met metalen
voorstuk, clip en drukknop.
• Grip met fijne ribbels.
• Zes stuks HB stiftjes.
• Doos à 12 stuks.

Ø0,3mm P203 bruin
Doos à 5 stuks
Ø0,5mm P205 zwart
5 stuks
Ø0,5mm P205 rood
Doos à 5 stuks
Ø0,5mm P205 groen
Doos à 5 stuks
Ø0,7mm P207 blauw
Doos à 5 stuks
Ø0,9mm P209 geel
Doos à 5 stuks

712330
Doos à7 1 2 3 5 0

• Zachte, witte plastic gum voor
potloodlijnen op papier, transparant
tekenpapier en tekenfilm.
• Met individuele cellofaanwikkel.

Bic potloodgum Galet
60x21x10mm Doos à 20 stuks 7 2 0 2 5 3

• Zeer zacht rubberen gum voor grafiet
potloodlijnen.

wit

doos à 20 stuks 7 2 1 4 0 2

712356
712357
712370
712390

> POTLOODSTIFTEN

edding potloodgum

Pentel potloodstiften
• Super hipolymer stiften.
• Materiaal is een mengsel van
kunsthars, grafiet en carbon.
• Soepel en breukvast.
• Lengte: 60mm, grote schrijﬂengte.
• Zeer dichte structuur voor een
diepzwarte lijn en exacte lijndikte.
• Dit product bestaat voor 100% uit
gerecycled materiaal.
• Koker à 12 stuks.
Ø0,2mm B zwart
Ø0,3mm B zacht
Ø0,3mm HB
Ø0,3mm H hard
Ø0,3mm 2H
Ø0,5mm 2B zeer zacht
Ø0,5mm B zacht

Staedtler potloodgum Mars
plastic

713235
713236
713237
713239
713240
713255
713256

• edding kunststof radeergum voor
potlood.
• In kunststof manchet.
Ø0,5mm HB
Ø0,5mm F middel
Ø0,5mm H hard
Ø0,5mm 2H
Ø0,5mm 3H
Ø0,5mm 4H zeer hard
Ø0,7mm 2B zeer zacht
Ø0,7mm B zacht
Ø0,7mm HB
Ø0,7mm H hard
Ø0,7mm 2H
Ø0,9mm 2B zeer zacht
Ø0,9mm B zacht
Ø0,9mm HB
Ø0,9mm H hard

713257
713258
713259
713260
713261
713262
713275
713276
713277
713279
713280
713295
713294
713297
713299

44x24x11mm Doos à 20 stuks 7 2 0 3 2 0

• Zachte, witte plastic gum voor
potloodlijnen op papier, transparant
tekenpapier en tekenfilm.
• Met individuele cellofaanwikkel.

65x23x10mm
20 stuks

Doos à7 2 1 2 2 1

> PUNTENSLIJPERS

Bic potloodstiften Criterium
• Voor 2,0mm en 0,5mm vulpotloden.•
Koker à 12 stuks.
Ø0,5mm HB 7005
Koker à 12 stuks
Ø2,0mm HB 7550
Koker à 12 stuks

713107
2

713108

Quantore
puntenslijper groot

Quantore puntenslijper
• Licht metaal.
• Voor normale potloden.

aluminium

Doos à 20 stuks 3 4 0 8 3 0

• Twee verschillende slijpgaten.
• Zwart.
• Met opvangbak.

groot

Doos à 12 stuks 3 4 0 8 2 9

2

M+R puntenslijper dubbel
Pentel gum voor stifthouders

Quantore potloodstiften

M+R Puntenslijper wigvorm

• Koker met 4 reservegummetjes voor in
Pentel stifthouders.
• Doos à 12 stuks.

• Blister met twee keer twaalf potlood
stiften van 0,5 HB.

reservegum Z21
Doos à 12 stuks

0.5mm HB
Blister à 2 kokers à 12 stuks

• Puntenslijper van lichtgewicht
magnesium.
• Met een enkel mesje en in diverse
vormen.

712

720400

713103

model 201/000

340200

• Puntenslijper van lichtgewicht
magnesium.
• Met dubbel mesje, voor normale
(Ø7,8mm) en dikke (Ø11mm) potloden
en met een korte conus.
• Speciaal voor grafiet en kleurpotloden.

model 211/000 voor dik en dun 3 4 0 6 0 0
Doos à 20 stuks
model 212/000 voor kleurpot 3 4 0 6 5 0
loden
Doos à 20 stuks

Product niet gevonden? Bel ons voor informatie!
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Tekenmaterialen

Potloden
> KLEURPOTLODEN

Caran d’Ache aquarel
kleurpotloden Prismalo
• Caran d’Ache is uitvinder van Aquarel
Kleurpotlood.
• 100% Swiss Made.
• Gemaakt van Californisch FSC Ceder
hout
• Potlood stiften zijn bij Caran d’Ache
verlijmd in het potlood waardoor stift
niet breekt bij het vallen van het
potlood.
• Excellente lichtechtheid.

• Traploze punteninstelling.
• Met rubberen grip zodat ze de bui
tenkant van het potlood niet kunnen
beschadigen tijdens het slijpen.
• Puntenslijper in grijze kunststof behui
• Met stalen frees en tafelklem.
zing met zwarte accenten.
• Automatische slijpstop.
• Geschikt voor het slijpen van gewone
• Afmeting: 95x75x75mm.
en kleurpotloden tot een doorsnee van
grijs
342102
11,5 mm.

Dahle puntenslijper 133

Dahle puntenslijper 155
• Slijpmachine in kunststof huis.
• Potloodtoevoer voor potloden tot
Ø12mm.
• Automatische stop.

•
•
•
•

assorti
assorti
assorti
assorti
assorti
assorti
kleuren

blik à 12 kleuren
blik à 18 kleuren
blik à 30 kleuren
blik à 40 kleuren
blik à 80 kleuren
houten doos à 80

710512
710518
710530
710540
710513
710514

Caran d’Ache aquarel
kleurpotloden Fancolor
• Caran d’Ache is uitvinder van Aquarel
Kleurpotlood.
• 100% Swiss Made.
• Gemaakt van Californisch FSC
Cederhout.

• Potlood stiften zijn bij Caran d’Ache
verlijmd in het potlood waardoor stift
niet breekt bij het vallen van het
potlood.
• De potloden hebben zachte maar
sterke stiften van 2,8mm.
assorti
assorti
assorti
assorti

blik à 12 kleuren
blik à 18 kleuren
blik à 30 kleuren
blik à 40 kleuren

710913
710914
710915
710916

Transparante slijpselbak.
Traploze puntinstelling.
Rubberen voetjes.
Inclusief tafelklem.

grijs

342200

Stabilo kleurpotloden Original
• Gedeeltelijk aquarelleerbaar, de
contouren blijven zichtbaarlijnen. •
Geschikt voor lichtdruk.
• Uitstekende lichtbestendigheid en
kleurintensiteit door zijn elastische

vulling en zijn uitgesproken stabiele
stift is hij bijzonder geschikt voor de
fijnste lijnen en contouren. • Doorsne
de stift: 2,3 mm,
assorti
assorti
assorti

blik à 12 kleuren 6 4 0 4 9 4
blik à 24 kleuren 6 4 0 4 9 5
blik à 38 kleuren 6 4 0 4 9 6

Staedtler driekantige
kleurpotloden Ergosoft

• De witte coating rondom de stift
maakt deze 30% breukvaster.
• Vervaardigd van hout uit verantwoord
• Perfecte ergonomie dankzij de driekan beheerde bossen en hiervoor
FSCgecertificeerd.
tige vorm.
assorti
assorti

box à 12 kleuren 6 4 0 4 2 0
etui à 24 kleuren 6 4 0 4 2 2

• Voorzien van driekantige, ergonomi
sche passerbenen.
• Verpakt in een kunststof etui met klap
deksel en een liniaal aan de zijkant.
3delig
• Deze set bevat een basispasser.

710023

• Staedtler box, opstelbaar.
• ABS (anti breek systeem).

> PASSERS

4xAA

Desq puntenslijper 230
elektrisch

Dahle puntenslijper 210
elektrisch
• Modern vormgegeven, robuuste pot
loodslijpmachine op docking station.
• Uitgevoerd met traploze puntscherp
teinstelling voor het slijpen van
schrijf en kleurpotloden.

714

• Instelbare diameter door het deksel in
de gewenste positie te draaien.
• Voorzien van 4 zuignappen voor opti
male stabiliteit.
• Bij het bereiken van de ingestelde
puntscherpte stopt de machine auto
matisch met slijpen.
• Slijpt potloden van 8 tot 11 mm Ø.
wit

342131

• Elektrische puntenslijpmachine.
• Werkt op 4 penlite batterijen
(exclusief).
• Geschikt voor potloden met een
doorsnede van maximaal 8mm.
• Uitgerust met stalen frees.
• Huis van breukvast kunststof.
• Met transparant slijpselbakje.
• Afmetingen: 145x45x80mm.
• Gewicht: 175gr.

Staedtler passer 55002

wit

342140

• Voorzien van driekantige, ergonomi
sche passerbenen.
• Verpakt in een kunststof etui met klap
deksel en een liniaal aan de zijkant.
• Deze set bevat een precisiepasser
met snelverstelling door middel van
een draaiwieltje en een universeel te
4delig
gebruiken adapter.

Staedtler passer 55050

710025

Product niet gevonden? Bel ons voor informatie!
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Papier en Karton

Tekenmaterialen
>

SNIJMATTEN

Snijmatten
• Snijmat van groene kunststof.
• Uniek zelfherstellend materiaal.
• Onze snijmatten zijn 3 laags opge
bouwd en 3m dik en beschikken over
een vuilafstotende coating.
• Na het snijden trekt het oppervlak
vanzelf weer dicht.
• Een zijde bedrukt met vakverdeling.
• Deze zelfherstellende snijmat be
schermt uw werkblad en verlengt de
levensduur van uw messen.
A5 230x190mm
A4 300x220mm
A3 450x300mm
A2 600x450mm
A1 900x600mm

722275
722276
722277
722278
722279

> SCHAREN

Foamboard: geweldig materiaal
LINKS

Licht, stabiel en
makkelĳk te snĳden
Een foamboard bestaat uit hard schuim dat aan beide zijden is
beplakt met papier. Het is licht, stabiel en je kunt er gemakkelijk
in snijden. Een foamboard is perfect te gebruiken voor bijvoorbeeld presentaties op het werk of op school. Doordat je er
gemakkelijk in kunt snijden is het ook perfect voor het maken
van maquettes of voor modelbouw.

Product

Art.nr.

foamboard 70c100cm 2zijdig 5mm mat zwart

920498

foamboard A3 2ZIJDIG 5mm mat WIT

920492

foamboard A4 2ZIJDIG 5mm mat WIT

920491

foamboard steun A3 178X190mm WIT

920499

foamboard 50x70CM 2zijdig 5mm MAT WIT

920493

foamboard steun A3 178x190mm zwart

920500

foamboard 70x100cm 2zijdig 5mm mat WIT

920494

foamboard A3 2zijdig 5mm mat zwart

920496

foamboard A4 2zijdig 5mm mat zwart

920495

foamboard 50x70cm 2zijdig 5mm mat zwart

920497

Quantore kantoorschaar
linkshandig

RECHTS

Quantore kantoorschaar
rechtshandig
• Roestvrij staal met zwarte kunststof
handgrepen.

140mm
160mm
190mm
210mm
250mm

Doos à 12 stuks
Doos à 12 stuks
Doos à 12 stuks
Doos à 12 stuks
Doos à 12 stuks

337135
337136
337137
337138
337139

• Linkshandige kantoorschaar van
21cm lengte, met scherpe roestvrij
stalen snijbladen en kunststof ABS
handgrepen speciaal voor de links
handige hand.

210mm links Doos à 12 stuks 3 3 7 0 6 9

Zwart of wit
Vaak denk je bij een
foamboard aan een
witte variant, maar
foamboarden zijn
ook verkrijgbaar in
het zwart. Ideaal!

Quantore schaar Titanium
softgrip
RECHTS

Quantore kantoorschaar
softgrip
• Roestvrij staal met zwarte kunststof
handgrepen.

716

• Met fijn gekartelde messen voor
nauwkeuriger knippen.
• Met extra soft handgrepen.
170mm
190mm
210mm

Doos à 12 stuks
Doos à 12 stuks
Doos à 12 stuks

337011
337012
337013

• Titaniumschaar van 165mm of 210mm
lengte, blijft lekker lang scherp, uiter
mate geschikt voor precies knipwerk
van papier, karton, folie’s en wat al
niet meer.
• Ook is de schaar voorzien van comfor 165mm
210mm
tabele softgrip handgrepen.

Doos à 12 stuks
Doos à 12 stuks

Product niet gevonden? Bel ons voor informatie!

337133
337134
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Tekenmaterialen

Tekenmaterialen
> MESSEN EN MESHOUDERS

Maul veiligheidsmessen

Kantoorschaar metaal
• Roestvrij staal met schroef.
• Verpakt in etui.

103mm
115mm
130mm
155mm
155mm linkshandig
180mm RVS
180mm groot oog
200mm
250mm

• Veiligheidsfunctie: schuifelement voor
aan met automatische terugtrekking
van het mesje.
• GScertificaat.•
Ook
snijmes Tool 18mm
snijmes Work 18mm
om op te hangen of ergens aan te
snijmes Expert 18mm
hangen.

337006
337008
337007
337000
337060
337062
337010
337020
337040

1391732
1391733
1391734

Westcott afbreekmesje
Office
• Budget snijmes met 9mm óf 18mm
breed snijblad.
• Voorzien van afbreekbare mesjes.
• In blauwe kunststof houder met kunst
stof snijgeleider.
9mm in kunststof houder
9mm in metalen houder
• Met schuifknop voor het snijblad.
18mm in kunststof houder
• Geleverd op blisterkaart.

RECHTS

Fiskars schaar Universeel
• De ideale schaar voor allerlei
toepassingen in huis, op school en op
kantoor.

337140
337129
337143

• Premium snijmes met 9mm óf 18mm
breed snijblad.
• Voorzien van afbreekbare mesjes.
• In rode kunststof houder met metalen
9mm
snijgeleider.
18mm
• Met schuifknop voor het snijblad.

337141
337147

RECHTS

• Lemmetspanning instelbaar. 21cm
en 83gr.
• Roestvrij staal, Hardheid: HRC 57,
vaatwasmachinebestendig.
210mm
210mm linkshandig

337091
337092

Fiskars schaar Non-Stick
• Fiskars universele nonstick schaar
9997.
• Lengte 210mm.

• Non Stick, voorzien van een
beschermlaag, waardoor stoﬀen
niet plakken aan de bladen.
• Kleur wit.
210mm

337093

Westcott afbreekmesje
Professional
• Professioneel snijmes met 9mm óf
18mm breed snijblad.
• Voorzien van afbreekbare mesjes.
• In grijs/zwarte kunststof houder met
metalen snijgeleider.
• Met schuifknop voor het snijblad.

Fiskars schaar Micro-Tip

Fiskars scharenslijper

• Fiskars Softouch Professional schaar.
Lengte 16cm.
• Geïntegreerde veer en antislip
handvaten zorgen voor gemakkelijk
knippen.
• De schaar is voorzien van schroef om
de spanning van de lemetten te wijzi
gen en schuifknop om de lemetten te
blokkeren voor veilige opberging.

• Scharenslijper.
• Werkt op standaard schaarbladen.
Voor rechts of linkshandig scharen te
gebruiken.
• Past automatisch naar de juiste hoek
van het blad.
• Niet geschikt voor gekartelde scharen,
gebogen scharen of scharen met een
scharenslijper
coating.
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Westcott afbreekmesje
Premium

• Makkelijk te bedienen veer en lange
lemetten om moeiteloos lange stukken
te knippen.
• Zowel voor linkshandig als
rechtshandig gebruik.
160mm

337095

Westcott hobbymes
9mm
18mm
18mm met draaiknop

337142
337146
337144

• Cuttermes, geheel aluminium, voorzien
van trapezium vorm mesjes.
hobbymes aluminium

106562

Stanleymes
Westcott reservesnijmesjes

337094

• Afbreekmesjes van 9 óf 18mm breed.
• Per 10 mesjes in een doosje.

9mm reservemesjes
pak à 10 stuks
18mm reservemesjes
pak à 10 stuks

337148
337127

• Traditioneel Stanleymes met verwis
selbare messen.
• Stanleymes met een vast mes.
• Inclusief drie messen.
aluminium

890252

Product niet gevonden? Bel ons voor informatie!
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Tekenmaterialen

Tekenmaterialen

> LINIALEN

> SCHAALSTOKKEN

> DRIEHOEKEN EN GRADENBOGEN

Quantore liniaal
• Transparante kunststof liniaal.
• Plat model.
• Aan één zijde mmverdeling.

30cm

343032

Rumold schaalstokken
• Driekantige precisieschaalstok met
6 schalen.
• Wit perspex.
• Praktische grote schaalaanduiding.
• Stevig beschermetui.
• Lengte 30cm.

M+R liniaal aluminium
• Aluminium liniaal met inktrand en
antislipstrip.
• Witte opdruk met mmverdeling en
inches.

schalen 1:20:25:50:75:100:125 7 3 5 6 2 0
150/30 1
schalen 1:2,5:5:10:20:50:100 7 3 5 6 2 1
150/30 DIN
schalen
735622
1:20:25:33,33:50:75:100
150/30 2
schalen
735623
1:100:200:250:300:400:500
150/30 4
schalen 1:500:1000:1250:1500:7 3 5 6 2 4
2000:2500150/30 6
schalen 1:1:2:5:10:20:50
735625
150/30 ISO

Quantore geodriehoek
• Transparante geodriehoek.
• Plexiglas.
• Combinatie van liniaal, gradenboog en
14cm
driehoek.

343101

M+R liniaal transparant
20cm
30cm
50cm

343021
343023
343025

• Transparante, lichtgetinte kunststof.
• Plat model.
• Aan een zijde mmverdeling en aan
de andere zijde een inktrand.

20cm
30cm
40cm
50cm

343006
343007
343008
343009

Aristo TZ-driehoek
Aristo geodriehoek flexibel
Stanley rolmaat

M+R liniaal met handgreep
• Liniaal met handgreep.
• Eén zijde van de liniaal met cm/
mmverdeling, de andere zijde
cm/0,5mmverdeling.
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30cm transparant
1330 Doos à 5 stuks
30cm melkwit 3 schalen
Doos à 5 stuks

345133
345143

• Voorzien van een automatisch
teruglopende band, licht in gewicht,
uitgevoerd met een kunststof huis
met bimateriaal voor extra grip.
• De zwarte drukknop dient voor het

vastzetten van de band op elke
gewenste lengte.
• Voorzien van riemklem en een
Mylarbeschermlaag voor een langere
levensduur.
• Kleur geel/zwart.

• Transparant van ﬂexibel Astralon,
waardoor hij minder gemakkelijk
breekt.
• Combinatie van liniaal, gradenboog,
driehoek en parallelliniaal.

rolmaat 3 meter

16cm ﬂexibel

890253

736300

• Transparant plexiglas.
• Horizontale en verticale
schaalverdeling.
• 180° hoekverdeling.
• Markeringen 7° en 42° steken duidelijk
af.
• Met handgreep.
22,5cm
32,5cm

736306
736307

Product niet gevonden? Bel ons voor informatie!
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Tekenmaterialen

Tekenmaterialen

> TEKENINGENKOKERS EN -MAPPEN

> SCHOOLBORDKRIJT

ZUUR
VRIJ

Canson tekeningenmappen

Tekeningenmappen
• Stevig, met gewolkt papier beplakt
karton.
• Vaste linnen rug en sluitbanden.
• Rugbreedte 3mm.
• In wit en zwart.

A4 28x38cm zwart
A3 35x50cm zwart
A2 50x70cm zwart
A1 61x85cm zwart

510426
510427
510428
510429

• Tekenmap Canson® Studio met elas
tieksluiting.
• Gemaakt van stevig karton.
• Groen en zwart Annonay papier aan
de buitenkant.
• Het zuurvrije papier aan de binnenkant
biedt een perfecte bescherming voor
de werken.•
Zwarte
linnen rug, sluiting met 2 zwarte
elastieken.•
Witte
Canson®markering.

26x33cm groen
28x33cm groen
32x45cm groen
47x62cm groen
52x72cm groen
61x81cm groen

510405
510406
510407
510408
510404
510409

Kangaro schoolbordkrijt
• Schoolbordkrijt van hoge kwaliteit.
• Verkrijgbaar in wit of assorti.
• Bevat geen gluten en eiwitten.

wit doos à 12 stuks
assorti 10 kleuren
doos à 12 stuks
wit doos à 100 stuks
assorti 10 kleuren
doos à 100 stuks

790068
790067
920352
920354

Kangaro schoolbordkrijt
stofvrij
• Stofvrij schoolbordkrijt van hoge
kwaliteit.
• Geeft niet af.
• Verkrijgbaar in wit of assorti.

wit
assorti

doos à 12 stuks 9 2 0 3 5 5
doos à 12 stuks 9 2 0 3 5 7

TIP

Aan de slag met het
krĳtbord en
schoolbordkrĳt

1x 4 = 4
2x 4= 8
3x 4= 12
4 x4 =1 6

5x 4= 20
4
6x4=2

Exacompta tekenmap
• Koﬀertje grafische kunsten voor
het opbergen of vervoeren van uw
documenten, aﬀisches, tekeningen,
plannen etc.
• Rugbreedte 3cm  zwarte polypro
pyleen 12/100ste.
• Met handvat en sluiting met zwarte
clip.
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Linex Zoom tekeningkoker

52x72cm zwart

510414

•
•
•
•

Met draagriem.
Kunststof.
Uitschuifbaar.
Zwart.

Ø6cm uittrekbaar 5090cm
727021
Doos à 5 stuks
Ø7.5cm uittrekbaar 70124cm 7 2 7 0 4 1
Doos à 5 stuks

7x 4= 28
8x4=32
9x4 =3 6
10 x 4 = 4
0

Wil je een gedetailleerde tekening maken of
toelichten? Maak dan gebruik van een krijtbord
met krijtjes. Door gebruik te maken van krijt
kun je diverse tinten en lijndiktes toepassen,
waardoor je details extra goed weer kunt geven.

Kangaro krijtbord wisser vilt
• Bordenwisser voor krijtborden.
• Geheel van vilt.
vilt 120x50x35mm

920407

Product niet gevonden? Bel ons voor informatie!
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Mark your words

Ga voor overzicht
met de Quantore
markeerstiften
De belangrijkste tekst uit een vergadering halen, een samenvatting maken of
je to-do lijstje afvinken. Met de Quantore markeerstiften accentueer je belangrijke
informatie én behoud je het overzicht over een document. Kortom, de markeerstift
is dé oplossing voor elk project!

Art.nr. 635084
Markeerstift
Quantore groen
Art.nr. 635083
Markeerstift Quantore blauw

Art.nr. 635086
Markeerstift
Quantore oranje

Art.nr. 635088
Markeerstift
Quantore roze

Art.nr. 635085
Markeerstift Quantore geel

Index

Index | Alfabetisch
2
2-gaats perforators _____________________522-524
23-gaats perforators _______________________ 525
3
3L cd/dvd hoes ____________________________ 236
3L etikethouders ___________________________ 603
3L Filing Pockets ___________________________ 603
3L geheugenstickhoes ______________________ 236
3L hoekmapjes ____________________________ 603
3L magnetische etikethouder _________________407
3L magnetische etikethouders _______________ 603
3L opbergstrip _____________________________ 639
3L U-tassen _______________________________ 603
3L visitekaarthoezen zelfklevend _____________ 602
3L visitekaarthoezen zelfklevend met klep _____ 602
3M command ______________________________ 535
3M lijmspray DisplayMount ___________________547
3M lijmspray PhotoMount ____________________547
3M lijmspray ReMount _______________________547
3M lijmspray SprayMount ____________________547
3M oordoppen Classic _______________________ 117
3M Peltor oorkap ____________________________ 117
3M Peltor oorkap met radio ___________________ 117
3M zelfklevende kabelgeleiders ______________ 258
4
4-gaats perforators______________________524-525
A
Aan-/afwezigheidsbord _______________________ 145
Aan-/afwezigheidsborden _____________________ 145
Accessoires voor dicteersystemen ________ 309-310
Acryl bureau-accessoires_____________________499
Activebookactivebook________________________449
Adapters __________________________________ 252
Adressenregisters__________________________ 598
Aerospacemarkers _________________________ 693
Afvalbakken ___________________________ 59-68,72
Afvalcontainers ______________________________ 61
Afvalemmerzakken ___________________________62
Afvalscheiding _______________________________ 61
Afvalzakken BIO ______________________________62
Afvalzakken Cleaninq _________________________63
Afvalzakken EKO _____________________________62
Afvalzakken Powersterko ______________________63
Afvalzakken Quantore ________________________63
Afwasdoek __________________________________ 87
Afwasmiddelen _____________________________ 107
Afwezigheidsbord ___________________________ 145
Afzetlint ___________________________________ 123
Aimants ___________________________________387
Airpot ______________________________________ 42
Ajax allesreiniger ____________________________ 101
Akte-enveloppen _________________________183,187
Akte-omslagenen____________________________ 188
Allesreinigers _________________________ 98,101-102
Alzicht hangmappen ________________________ 628
Alzicht ruiters _____________________________ 632
Alzicht ruiterstroken _______________________ 632
Ambasadeur showalbum _____________________408
Ambi Pur luchtverfrisser 3volution _____________ 100
Ambi Pur luchtverfrisser spuitbus _____________ 100
Ambi Pur wc-blok_____________________________99
Amerikaans formaat omslagen ________________ 188
Andy allesreiniger ___________________________ 101
Antikal ______________________________________98
Antikal ontkalker spray________________________98
Apli hanglabels _____________________________ 194
Aquarius ____________________________________ 34
Aquarius Hydration ___________________________ 34
Ar30 _______________________________________ 74
Archiefboy _________________________________640
Archiefdoos city box 3008 __________________ 636
Archiefdoos city box 3009 __________________ 636
Archiefdoos data box 3004 __________________ 636
Archiefdoos filing box 3003 _________________ 636
Archiefdoos jumbo box 3007 ________________ 636
Archiefdoos loeff box folio 3030 ______________637
Archiefdoos loeff classic box 3040 ____________637

726

Index | Alfabetisch
Archiefdoos quick box 3000 _________________ 636
Archiefdoos space box 4550 _________________637
Archiefdoos universeel box 3020 ______________637
Archiefdozen __________________________ 633-638
Archieflabels _______________________________640
Archiveringsmiddelen ___________________ 633-640
Ariel wasmiddel pads ________________________ 110
Ariel wasmiddel poeder ______________________ 110
Ariel wasmiddel vloeibaar ____________________ 110
Aristo geodriehoek flexibel ___________________ 721
Aristo TZ-driehoek ___________________________ 721
Artline viltstift 100N _________________________700
Artline viltstift 30N __________________________700
Artline viltstift 70N __________________________700
Artline viltstift 90N __________________________700
As-, papier- en afvalbakken _________________ 54-68
As-papierbak ________________________________ 54
Asbak metaal ________________________________ 54
Asbakken ________________________________ 54-55
Assortimentsdoos ____________________________22
Atlanta bonboekje ___________________________ 471
Atlanta bonboekje zelfkopiërend_______________ 471
Atlanta doorschrijfkasboek ___________________467
Atlanta gespreksnotitieblok ___________________468
Atlanta hangmappendossiers ________________ 628
Atlanta hangmappenruiters _________________ 632
Atlanta kasbewijzenblok _____________________472
Atlanta kasboek met spiraal __________________467
Atlanta kasboeken __________________________467
Atlanta kassablok ___________________________470
Atlanta kilometerregistratieblok _______________470
Atlanta kwitantieblok met strookje ____________ 471
Atlanta notablok ____________________________ 471
Atlanta notitieboek __________________________466
Atlanta notitieboek breedfolio _________________466
Atlanta notitieboek breedkwarto ______________466
Atlanta notitieboek smalfolio __________________466
Atlanta notitieboekje zijspiraal ________________466
Atlanta registers ____________________________467
Atlanta rekeningblok _________________________472
Atlanta rekeningblok zelfkopiërend ____________472
Atlanta ruiterstroken _______________________ 632
Atlanta spectrum hangmappen_______________ 629
Atlanta telefoon-/bezoeknotitieblok ____________468
Atlanta terugbelboek ________________________469
Atlanta Things-to-do-Today ___________________469
Atlanta Things-to-do-today recycled ___________469
Atlanta verlofaanvraagblok ___________________470
Atlanta werkbriefjesblok _____________________470
Atlantis classic balpen _____________________ 659
Atlantis soft balpen ________________________ 659
Audiocassettes _____________________________ 310
Aurora schrijfblok ___________________________445
Automatenkoffie _____________________________ 14
Automatenkoffie _____________________________ 14
Avanti portfoliomapdossier __________________ 620
Avery badgeset _____________________________423
Avery bedrukbare tabbladen IndexMaker________597
Avery bedrukbare tabbladen ReadyIndex _______597
Avery beveilingsetiketten voor laserprinters ____485
Avery BlockOut etiketten voor laserprinters _____ 477
Avery etiketten voor elke printer ______________478
Avery etiketten voor inkjetprinters_____________479
Avery etiketten voor laserprinters _____________479
Avery gekleurde etiketten voor elke printer _____482
Avery inkjetetiketten ________________________479
Avery kleurenlaseretiketten___________________479
Avery laseretiketten _________________________479
Avery polyester etiketten voor laserprinters wit _484
Avery polyester signaleringsetiketten __________ 146
Avery rugetiketten voor elke printer ___________577
Avery transparante etiketten
voor inkjetprinters___________________________480
Avery transparante etiketten
voor laserprinters ___________________________480
Avery verwijderbare etiketten voor elke printer __483
Avery visitekaartjes voor elke printer _________ 599
Avery zelfklevende badges ___________________423
Azo hangmappendossier ____________________ 628
Azv hangmappendossier ____________________ 630

B
B-Better ____________________________________ 34
Badgekoorden __________________________ 419-420
Badges ________________________________ 419-423
Badges zelfklevend __________________________423
Balance Pure kopieer- en printpapier ___________436
Baliebel ____________________________________ 175
Baliebel verchroomd _________________________ 175
Balpennen 4-kleuren ____________________ 663,665
Balpennen met standaard ___________________ 662
Balpennen navulbaar ___________________ 658-665
Balpennen wegwerp ________________ 656-660,665
Balpenvullingen _____________________________ 661
Bandenmarkers ____________________________ 693
Bankenveloppen ________________________ 183,185
Bankers Box Earth Series archiefdoos_________ 635
Bankers Box Earth Series flip top maxi ________ 635
Bankers Box Earth Series opbergdoos_________ 635
Bankers Box Earth Series tijdschriftcassette_ 507,635
Bankers Box System archieflade ______________634
Bankers Box System flip top kubus ___________ 633
Bankers Box System Flip Top maxi ____________ 633
Bankers Box System ordner achiefdoos ________634
Bankers Box System standaard archiefdoos ___ 633
Bankers Box System tijdschriftcassette ____ 507,634
Bankers Box System transfer archiefdoos ______634
Bankordners en -ringbanden __________________575
Bantex klembordmap Basics _________________ 552
Basic printpapier ____________________________433
Basis verbandtrommel U5 ____________________ 113
Batterij-opladers ____________________________ 131
Batterijen _______________________________127-132
Bedrijfsformulieren ______________________ 470-472
Beeldschermreiniger ________________________ 259
Begreen balpen acroball ____________________ 659
Begreen gelpen b2p _________________________667
Begreen gelpen g-knock _____________________667
Begreen hi-tecpoint _________________________673
Begreen whiteboardstiften 58 ________________384
Bekerhouders _______________________________49
Bekerplateau ________________________________49
Bestek______________________________________ 44
Bestek Amefa K09 ___________________________ 44
Bestekmappen __________________________ 609,611
Beveiligings etiketten ________________________485
Beveiligingsoplossingen _________________ 252-253
Bevochtigers _______________________________ 212
Bezems _____________________________________88
Bezemstelen ________________________________88
Bezemstelen ________________________________88
Bezoeknotities ______________________________468
BHV _______________________________________ 115
Bhv verbanddoos ___________________________ 113
Biaretto chocolade ___________________________ 27
Biaretto Chocomix ___________________________ 24
Biaretto koekjes _____________________________ 27
Biaretto melkpoeder __________________________ 24
Biaretto suiker- en melksticks __________________ 24
Biaretto wegwerpbekers ______________________48
Biaretto zoetstof _____________________________ 24
Bic 3-kleurenbalpen met vulpotlood ___________ 663
Bic 4-kleuren baliebalpen Pen-Desk ___________ 662
Bic 4-kleurenbalpen_________________________ 663
Bic 4-kleurenbalpen Fluo ____________________ 663
Bic 4-kleurenbalpen Grip ____________________ 663
Bic 4-kleurenbalpen Pro _____________________ 663
Bic 4-kleurenbalpen Shine ___________________ 663
Bic 4-kleurenbalpen Stylus ______________ 229,665
Bic balpen Cristal Re-new ___________________ 656
Bic balpen Atlantis Classic __________________ 659
Bic balpen Atlantis Reaction _________________ 659
Bic balpen Atlantis Soft _____________________ 659
Bic balpen Cristal __________________________ 656
Bic balpen Cristal Stylus ________________ 229,665
Bic balpen M10______________________________657
Bic balpen Soft Feel Clic Grip ________________ 656
Bic balpenvulling ____________________________ 661
Bic balpenvulling baliepen ____________________ 661
Bic drukpotlood Matic Classic _________________ 711
Bic drukpotlood Matic Grip ____________________ 711

Bic Ecolutions balpen Clic ___________________ 656
Bic Ecolutions balpen Stic ___________________ 656
Bic fijnschrijver Intensity fine _________________675
Bic fijnschrijver Intensity medium _____________675
Bic gelpen Gelocity __________________________667
Bic gelpen Gelocity Quick Dry _________________667
Bic gelpen uitwisbaar Gelocity Illusion__________667
Bic gelpenvulling Gelocity Illusion _____________ 668
Bic markeerstift Flex_________________________706
Bic markeerstift Grip ________________________706
Bic marker ultra fine _________________________ 691
Bic permanent marker Intensity _______________ 701
Bic permanent marker Pro ____________________ 701
Bic potlood 550 Criterium ____________________ 711
Bic potlood Ecolutions _______________________ 711
Bic potlood Evolution Triangle _________________ 711
Bic potloodgum Galet ________________________ 713
Bic potloodstiften Criterium __________________ 712
Bic Velleda whiteboardstift 1701 Ecolutions ____ 686
Bic Velleda whiteboardstift 1721 ______________ 686
Bic Velleda whiteboardstift 1741 ______________ 686
Bic Velleda whiteboardstift 1781 ______________ 686
Bic Velleda whiteboardstiften 1701 Ecolutions __ 382
Bic Velleda whiteboardstiften 1721____________ 382
Bic Velleda whiteboardstiften 1741 ____________ 382
Bic Velleda whiteboardstiften 1781____________ 382
Bic Velleda whitebordstift Liquid Pocket _______ 686
Bic Velleda whitebordstiften Liquid ___________ 382
Bic viltstift 2000 Ecolutions __________________ 701
Bic viltstift Pocket 1445 Ecolutions ____________ 701
Bic vulpotlood Criterium ______________________709
Bic vulpotlood Velocity _______________________709
Bic vulpotlood Velocity Pro ___________________709
Biella offertemap Pearl1 ______________________ 614
Biella offertemap Pearl2 ______________________ 614
Biella offertemap Pearl5 ______________________ 614
Binnenvitrines _____________________________ 400
Bio afvalzakken ______________________________62
Bio bordenassiettes bio _______________________50
BlackSatino afvalbakken ______________________ 74
BlackSatino dispenser supplies ________________ 74
BlackSatino handdoekdispenser PT30 __________ 73
BlackSatino luchtverfrisser dispenser AR30 _____ 74
BlackSatino poetsroldispenser Midi CF40 ________ 73
BlackSatino systeemdispenser ST10 ____________ 73
BlackSatino toiletbrilreinigerdispenser SC10 _____ 74
BlackSatino toiletpapierdispenser CT10 _________ 73
BlackSatino zeepdispenser SF30 _______________ 74
Blokhechters _______________________________ 515
Blusdeken_______________________________ 115,121
Boekensteunen en sorteerrekken_____________ 508
Bonboekjes ________________________________ 471
Bonnen ___________________________________ 15,18
Bonnenprikker ______________________________ 212
Bordrugenveloppen __________________________ 189
Boterkoekjes ________________________________ 27
Boterwafels _________________________________29
Bounty _____________________________________38
Brandpreventie _____________________________ 121
Brandwerende archiefkasten _________________ 159
Bravilor koffiefilters __________________________ 42
Bravilor koffiekan ____________________________ 42
Bravilor koffiezetapparaat Iso __________________ 41
Bravilor koffiezetapparaat Mondo _______________ 41
Bravilor koffiezetapparaat Novo ________________ 41
Bravilor koffiezetapparaat TH __________________ 41
Bravilor Thermoskan Airpot ____________________ 42
Bravilor Thermoskannen ______________________ 42
Breekmunten ____________________________ 53,124
Brievenbakjes dwars _______________________ 502
Brievenbakken __________________________ 501-503
Brievenwegers en posttoebehoren ________ 210-213
Brother etiketten voor labelprinters ___________ 363
Brother inkjetprintersupplies 0-500 ___________ 283
Brother inkjetprintersupplies 1000-1100 _______ 283
Brother inkjetprintersupplies 1200-2000 ______ 283
Brother inkjetprintersupplies 2100-4000 ______ 283
Brother inkjetprintersupplies 500-999 ________ 283
Brother labelprinter PT-D210VP________________ 361
Brother labelprinter PT-D450VP _______________ 361

Brother labelprinter PT-E110___________________ 361
Brother labelprinter QL-700 __________________ 363
Brother labelprinter QL-820NWB _____________ 363
Brother Labeltape TZE breed ________________ 362
Brother Labeltape TZE smal _________________ 362
Brother laserprintersupplies 100-999 __________284
Brother laserprintersupplies 1000-9000 ________284
Brother scanner DS-640 _____________________304
Brother scanner DS-740D ____________________304
Brother supplies _______________________ 283-284
Buddies kleefkussentjes _____________________534
Budget brievenbusboxen ____________________ 202
Budget carbonpapier ________________________488
Budget inpakpapier _________________________ 203
Budget klittenband _________________________ 258
Budget koffiemelk ____________________________25
Budget luchtkussenfolie _____________________ 201
Budget opvulchips _________________________ 203
Budget ordner A4 ___________________________572
Budget ordner gekleurd A4 ___________________573
Budget paraatdozen _________________________ 201
Budget postpakketten _______________________ 201
Budget Rekwikkelfolie _______________________ 201
Budget retourenveloppen ____________________ 192
Budget verhuisdozen ________________________ 201
Budget verzenddozen_______________________ 202
Budget vrachtbrieven ________________________ 193
Budget waarschuwingstape en -etiketten ______ 198
Budget wijndozen ___________________________ 201
Budget wikkelverpakkingen __________________ 202
Bundel- en opbergmechanieken __________ 638-640
Bundelbeugel _______________________________640
Bureau sets ____________________________496-499
Bureau-accessoires _____________________496-499
Bureau-artikelen ________________________ 500-510
Bureau-onderleggers _______________________ 500
Bureaudicteersystemen ______________________ 310
Bureaurekenmachines ___________________ 313-316
Bureaustoelen ___________________________148-157
Bureaustoelen en toebehoren _____________ 148-152
C
Cacao ___________________________________ 23-24
Cacao fantasycacao __________________________23
Canderel zoetjes _____________________________25
Candybars __________________________________38
Candybox ___________________________________38
Canon copiersupplies ________________________284
Canon inkjetprintersupplies CL serie ___________284
Canon inkjetprintersupplies CLI serie __________284
Canon inkjetprintersupplies CLI-500 serie _____ 285
Canon inkjetprintersupplies GI serie___________ 285
Canon inkjetprintersupplies PFI serie __________ 285
Canon inkjetprintersupplies PG serie __________ 285
Canon inkjetprintersupplies PGI serie _________ 285
Canon kleurencopiersupplies ________________ 286
Canon kleurenlaserprintersupplies ____________ 286
Canon laserprintersupplies __________________ 286
Canon rekenmachine MP1211-LTSC _____________ 316
Canon rekenmachine P29-D IV-es______________ 316
Canon scanner DR-C225 II __________________ 305
Canon scanner DR-C225W II WiFi _____________ 305
Canon scanner DR-C240 ____________________ 305
Canon scanner DR-P215 II ___________________ 305
Canon scanner DR-S150 ____________________ 305
Canon supplies ________________________ 284-286
Canson Art tekenboek _______________________488
Canson millimeterblokken ____________________488
Canson tekeningenmappen ___________________722
Cappuccino _________________________________ 17
Caran d’Ache aquarel kleurpotloden Fancolor ____ 715
Caran d’Ache aquarel kleurpotloden Prismalo____ 715
Carbonpapier _______________________________488
Cartridges en toners ___________________ 283-294
Casio rekenmachine DF-120EM ________________ 315
Casio rekenmachine DR-320RE _______________ 317
Casio rekenmachine FR-620RE ________________ 317
Casio rekenmachine FX-82EX _________________ 311
Casio rekenmachine FX-82MS 2nd edition ______ 311
Casio rekenmachine FX-CG50 _________________ 312

Casio rekenmachine HR-150RCE _______________ 317
Casio rekenmachine HR-8RCE_________________ 317
Casio rekenmachine HS-8VER _________________ 313
Casio rekenmachine MS-20UC ________________ 313
Casio rekenmachine MS-80B__________________ 315
Casio rekenmachine MS-80E __________________ 315
Casio rekenmachine MS-88EM ________________ 315
Cd hoes zelfklevend ________________________ 236
Cd/dvd-hoezen _____________________________ 236
Cd/dvd-opbergmiddelen _____________________ 236
Cd/dvd-verzendmiddelen ____________________ 236
Centerfeed _______________________65,69,73,79,83
Centerfeeddispencers ________________________ 79
Centerfeeddispenser _________________________ 73
Centerfeeddispensers __________________ 65,69,79
Centerfeedrollen ____________________ 65,69,79,83
Centerfeedvullingen __________________________ 79
Centrefeedrollen _____________________________ 73
Cf1 _________________________________________ 75
Chaudfontaine _______________________________33
Chaudfontaine Fusion ________________________33
Chips en Snacks __________________________ 38-40
Chipschips __________________________________39
Chocolaadjes ________________________________30
Chocolade repen _____________________________38
Chocoladedrank______________________________ 37
Chocomel ___________________________________ 37
Cif desinfectiemiddel Ethades Plus ____________ 104
Cif glas & interieurreiniger ____________________ 102
Cif keukenontvetter _________________________ 103
Cif Professional keukenontvetter ______________ 103
Cif Professional reiniger spray ________________ 102
Cif professional sanitairontkalker _______________98
Cif professional sanitairreiniger ________________ 97
Cif reinigingsdoekjes _________________________98
Cif sanitairontkalker __________________________98
Cif sanitairreiniger ___________________________ 97
Cif schuurmiddel ____________________________ 103
City box 3008 _____________________________ 636
City box 3009 _____________________________ 636
City box 38-9 ______________________________ 636
City box 39 _______________________________ 636
ClairAlfa kopieer- en printpapier _______________435
Clairefontaine kopieer- en printpapier __________435
Clairfontaine _______________________________442
Clairfontaine DCP kleurenlaserprinter papier ____442
Clairfontaine Trophee gekleurd printpapier ______437
Classeur à levier smart ______________________572
Classic box 34 ______________________________637
Cleane vaatwastabletten 5 in 1 _______________ 108
Cleaninq afwasmiddel _______________________ 107
Cleaninq allesreiniger ________________________ 101
Cleaninq dispenser ___________________________ 81
Cleaninq handdoeken _________________________ 81
Cleaninq handzeep __________________________ 102
Cleaninq keukenreiniger ______________________ 103
Cleaninq keukenrol ___________________________82
Cleaninq luchtverfrisser _______________________ 81
Cleaninq multireiniger ________________________ 102
Cleaninq papieren handdoeken _________________83
Cleaninq poetsrol ____________________________ 81
Cleaninq poetsrollen __________________________83
Cleaninq sanitairreiniger ______________________ 97
Cleaninq tissue ______________________________82
Cleaninq Toilet-reiniger ________________________98
Cleaninq toiletborstel _________________________82
Cleaninq toiletpapier __________________________83
Cleaninq toiletpapier jumborollen _______________83
Cleaninq vloerreiniger ________________________ 106
Cleverpack _________________________________ 193
CleverPack kartonnen enveloppen _____________ 189
CleverPack klittenband______________________ 200
CleverPack Klittenband _____________________ 258
CleverPack luchtkussenenveloppen ____________ 192
CleverPack luchtkussenfolie _________________ 200
CleverPack paklijstenveloppen ________________ 193
CleverPack pakpapier ________________________ 193
CleverPack postkantoordozen________________ 200
CleverPack rekwikkelfolie ____________________ 200
CleverPack signaaletiketten __________________ 198
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CleverPack signaaltape ______________________ 198
CleverPack transparante enveloppen __________ 188
CleverPack Tyvek enveloppen _________________ 189
CleverPack verzendkoker ____________________ 200
Click & store opbergdoos voor cd of dvd ______ 236
Clicklijsten ________________________________ 400
Clipex bundelmechaniek ____________________ 638
Clipex hechtmappen _________________________ 619
Clipex hechtmappen infinio ___________________ 618
Clipex hechtmappen plus____________________ 620
Coca Cola ___________________________________35
Collecta tijdschriftencassette_________________507
Colop datumstempel Classic _________________ 206
Colop datumstempel S120 ___________________ 206
Colop datumstempel S220 Greenline _________ 206
Colop datumstempels_______________________ 206
Colop E-Mark elektronische stempel ___________204
Colop inktkussens__________________________ 208
Colop Port betaald stempel ___________________207
Colop stempel Incognito ____________________ 205
Colop stempelinkt __________________________ 208
Colop stempelkussens ______________________ 208
Colop tekststempel Printer set _______________ 205
Colop tekststempels_________________________204
Colop tekststempels Classic _________________ 205
Colop tekststempels Greenline _______________ 205
Colop textielstempel ________________________ 205
Colop woord-/datumstempel 04000/WD ________207
Colop woord-/datumstempel 2000WD __________207
Colop woord-/datumstempel Classic ___________207
Colop woord-/datumstempel S120/WD _________207
Colop woord-/datumstempel S160 _____________207
Colop woordstempel S220/W Greenline _______ 206
Colop woordstempels 20 ____________________ 206
Color Copy coated kleurenlaserprinter papier ___ 441
Color Copy kleurenlaserprinter papier __________ 441
Color Copy style kleurenlaserprinter papier _____ 441
Combiboard ________________________________397
Combifile showtassen A4 11-gaats ____________ 589
Command haken en houders _________________ 535
Command kabelgeleiders transparant _________ 535
Command schilderijhaken ___________________ 535
Command strips ___________________________ 535
Command vastklikstrips _____________________ 535
Compatible cartridges en toners _________ 294-300
Completa Koffiecreamer _______________________25
Computer toebehoren _______________237-250-253
Computerkabels ________________________254-258
Computermeubilair ______________________ 158,274
Computeronderdelen ___________________ 252-253
Computerpapier_____________________________489
Conceptum notitieboek ______________________454
Condoleance album _________________________409
Conference whiteboard _____________________ 396
Conferentieborden _________________________ 396
Consumptie breekmunten _________________ 53,124
Consumptiebonnen ___________________________53
Consumptiebonnen 1/2____________________ 53,124
Consumptiebonnen 2-zijdig ________________ 53,124
Consumptiebonnen en -munten _______________ 124
Consumptiebonnen UV beveiligd ___________ 53,124
Consumptiemunten _________________________ 124
Consumptiemunten accessoires ______________ 124
Container 4000 _____________________________637
Container 4004 _____________________________637
Cordon textile ______________________________ 163
Correct-it correctieroller _____________________ 682
Correct-it correctievloeistof__________________ 682
Correctiemiddelen __________________ 680,682,684
Correctiepennen ________________________682,684
Correctierollers en -tapes ___________ 680,682,684
Correctievloeistof _______________________682,684
CPU-standaards ____________________________278
Creamer ____________________________________25
Cristal balpennen __________________________ 656
Cristal stylus ______________________________ 665
Criterium potlood ___________________________ 711
Cross ATX__________________________________654
Cross Bailey Black Lacquer ___________________654
Cross balpenvulling__________________________ 661
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Cross converter ____________________________654
Cross inktpatronen __________________________654
Cross Stylus- Balpen Tech2 ______________229,654
Cross vulpeninkt ____________________________654
Ct10________________________________________ 73
Cup-a-Soup 175ml ____________________________ 31
Cup-a-Soup machine navullingen _______________ 31
Cup-a-Soup toebehoren _______________________ 31
Cup-a-Soup wegwerpbekers ___________________ 47
Cups _______________________________________ 18
Côte d’Or Mignonnette chocolade ______________30
D
Daelmans stroopwafels _______________________ 27
Dahle accessoires voor 500 serie _____________ 319
Dahle Krachtmagneet met haak _______________ 172
Dahle magneetstrip wandlijst _________________406
Dahle puntenslijper 133 ______________________ 714
Dahle puntenslijper 155 ______________________ 714
Dahle puntenslijper 210 elektrisch _____________ 714
Dahle rolsnijmachine 507 ____________________ 319
Dahle rolsnijmachine 508 ____________________ 319
Dahle rolsnijmachine 550 ____________________ 319
Dahle rolsnijmachine 552 ____________________ 319
Dahle snijmachine 502______________________ 320
Dahle snijmachine 533______________________ 320
Dahle snijmachine 534 ______________________ 320
Dahle snijmachine 560______________________ 320
Dahle snijmachine 561 ______________________ 320
Dahle snijmachine 564 ______________________ 322
Dahle snijmachine 565______________________ 322
Dahle snijmachine 867 ______________________ 322
Data box 34 _______________________________ 636
Data-opberg- en -verzendmiddelen ____________ 236
Data-opslagmiddelen ___________________ 230-235
Datakabels _____________________________256-257
Datumstempels ____________________________ 206
Dcp kleurenlaserprinter papierb clairefontaine ___442
De’Longhi koffiezetapparaat ECAM 22.110.SB_____ 43
deken _____________________________________ 115
D
Dell laserprintersupplies ____________________ 286
Dell supplies_______________________________ 286
Desinfecteren ______________________________ 104
Desinfecterende doekjes _____________________ 112
Desinfectie gel _____________________________ 112
Deskbox pennenkoker ______________________ 509
Desq opstapkrukje kunststof _________________ 175
Desq opstapkrukje metaal ____________________ 175
Desq puntenslijper 230 elektrisch _____________ 714
Desq vouwmachine 10550 ___________________ 213
Detectamet detectie balpen Cryo__________ 122,660
Detectamet detectie balpen Tufftip ____________ 122
Detectamet detectie balpenTufftip ___________ 660
Detectamet detectie viltstift______________ 122,693
Detectamet detectie whiteboardstift ______ 122,685
Detecteerbare balpen ________________________ 122
Detecteerbare viltstift _______________________ 122
Detecteerbare viltstiften ____________________ 693
Detecteerbare whiteboardstift ________________ 122
Detecteerdare balpennen ___________________ 660
Detectiepennen ____________________________ 660
Detectiepleisters ____________________________ 114
Dettol hygiënische handzeep _________________ 104
Dettol allesreiniger __________________________ 101
Dettol handzeep _____________________________ 111
Dettol hygiënische doekjes ___________________ 104
Dettol Multireiniger spray ____________________ 104
Deur- en Naamborden ________________________ 145
Deurbordjes ________________________________ 145
Dicteerapparatuur _______________________ 307-310
Diepvriesmarkers __________________________ 692
Digitale dicteerapparatuur ________________307-308
Digitale transcriptie kit ___________________ 307,310
Direct container 4000 _______________________637
Discovery kopieer- en printpapier ______________435
Display mount ______________________________547
Displaymountaérosol colle ____________________547
Distributeur post-it z-notes millennium _________463

Diversen ________________________________ 174-177
Diversey Speedball sproeireiniger______________ 102
Documentenhouders ________________________ 271
Documentenkisten _________________________ 559
Doorschrijfkasboek __________________________467
Doprol ______________________________________ 70
Doproldispenser __________________________ 66,70
Doprollen ___________________________________66
Dossiers clipex secolor plus _________________ 620
Dossiers infinio clipex________________________ 618
Dossiers suspendus alzicht _____________ 628-629
Dossiers suspendus atlanta _____________ 628-629
Dossiers suspendus atlanta _________________ 628
Dossiers suspendus horizontal ______________ 628
Dossiers suspendus icn _____________________ 628
Double A kopieer- en printpapier _______________435
Douwe Egberts automatenkoffie _______________ 14
Douwe Egberts bekerplateau __________________49
Douwe egberts bekers ________________________ 47
Douwe Egberts boterkoekjes __________________ 27
Douwe Egberts cacao Fantasy _________________23
Douwe Egberts Cafitesse koffie ________________ 14
Douwe Egberts Cafitesse melk_________________23
Douwe Egberts cappuccino stick _______________ 17
Douwe Egberts espressobonen ________________ 15
Douwe Egberts gemalen koffie _________________ 15
Douwe Egberts instant koffie Elite ______________ 14
Douwe Egberts koffie bonen ___________________ 15
Douwe Egberts kop en schotels ________________ 44
Douwe Egberts oploskoffie ____________________ 17
Douwe Egberts Senseo koffie __________________ 16
Douwe Egberts snelfiltermaling koffie ___________ 15
Douwe Egberts suiker en melk _________________23
Douwe Egberts tafelstandaard _________________23
Douwe Egberts thermoskan ___________________ 44
Douwe Egberts wegwerpbekers karton__________ 47
Draadkam bindruggen ___________________ 341-342
Draadkam inbindmachines ________________ 340-341
Dreft afwasmiddel __________________________ 107
Dreft vaatwastabletten ______________________ 108
Driehoeken en gradenbogen __________________ 721
Droogdoek __________________________________ 87
Drop _______________________________________38
Duax nietmachine ___________________________ 515
Dubbelzijdig plakband ____________________533-534
Dubro afwasmiddel __________________________ 107
Duct tapeduct tape _________________________ 196
Duimspijkers ______________________________ 398
Duobord ___________________________________397
Duplo pinapparaatrollen __________________ 318,564
Durable 2555 personeelsdossiermap __________ 613
Durable 2557 organisatiemap _________________ 613
Durable 2570 snelhechtmap __________________ 615
Durable 2573 snelhechtmap __________________ 615
Durable 2579 snelhechtmap __________________ 615
Durable afrolmechanisme ________________ 163,419
Durable afrolmechanisme met ring_________ 163,419
Durable afrolmechanisme metaal __________ 163,419
Durable afrolmechanisme strong ______________420
Durable afrolmechanisme Style led ____________420
Durable as-papierbak rond _____________________55
Durable badge Classic _______________________422
Durable badge Click Fold _____________________422
Durable badge met clip __________________ 162,421
Durable badge met combiklem ________________ 421
Durable badge met magneet __________________422
Durable badge met speld _____________________ 421
Durable brievenbakjes Varicolor _______________ 501
Durable bureau-accessoires Varicolor __________497
Durable bureau-accessoires Vegas ____________497
Durable Coffee Point _________________________ 45
Durable Coffee Point Bin ______________________ 45
Durable Coffee Point Box ______________________ 45
Durable Coffee Point Caddy ___________________ 45
Durable Coffee Point Case_____________________ 45
Durable Coffee Point Tray _____________________ 45
Durable deurbordjes Click Sign ________________ 145
Durable deurbordjes Crystal Sign ______________ 145
Durable deurbordjes Info Sign _________________ 145
Durable Duraclip 2200 klemmap_______________ 617

Durable Duraclip 2209 klemmap_______________ 617
Durable Duraframe Magnetisch _______________ 401
Durable Duraframe Note _____________________ 401
Durable Duraframe Security Magnetic __________ 146
Durable Duraframe Wallpaper _________________ 401
Durable Duraframe Zelfklevend________________ 401
Durable Duraprint badgekaartjes ______________423
Durable geldkist____________________________ 558
Durable geldsorteerbak L____________________ 558
Durable geldsorteerbak XL __________________ 558
Durable klemruggen _________________________ 618
Durable ladenbox Varicolor ___________________504
Durable ladenbox Varicolor Mix ________________504
Durable metalen papierbak met perforatie _______56
Durable metalen papierbak met perforatierand ___56
Durable metalen papierbak met rand ____________56
Durable metalen papierbak rond ________________56
Durable metalen papierbak vierkant _____________ 57
Durable monitorarm met bladdoorvoer
voor 1 scherm ______________________________272
Durable monitorarm met bladdoorvoer
voor 1 scherm en 1 tablet _____________________273
Durable monitorarm met bladdoorvoer
voor 2 schermen ____________________________272
Durable monitorarm met klem voor 1 scherm ____272
Durable monitorarm met klem voor 1 scherm
en 1 tablet _________________________________273
Durable monitorarm met klem voor 2 schermen _272
Durable monitorarm met muurbevestiging
arm voor 1 scherm __________________________273
Durable monitorarm met muurbevestiging
vast voor 1 scherm __________________________273
Durable No Touch Sensor _____________________60
Durable papierbak met vlamdover ______________58
Durable Paraplustandaard _____________________56
Durable pennenkoker Vegas _________________ 509
Durable pictogrammen rond __________________ 144
Durable pictogrammen vierkant _______________ 144
Durable plakbandhouder Vegas________________ 541
Durable sleutelkast met cijferslot_____________ 565
Durable sleutelkast met sleutel ______________ 565
Durable sleutellabels met ring 1957 ___________ 565
Durable Swingclip 2260 klemmap _____________ 617
Durable tablet houder________________________ 219
Durable tablet houder wand __________________ 219
Durable textielkoord met CardFix __________ 163,419
Durable textielkoord met karabijnhaak ______ 163,419
Durable textielkoord met klem ____________ 163,419
Durable veiligheidpashouder met textielkoord 162,420
Durable veiligheidpashouder Pro___________ 162,420
Durable veiligheidspashouder _____________ 162,420
Durable veiligheidspashouder mapje _______ 162,422
Durable veiligheidspashouder met
afrolmechanisme ________________________ 162,420
Durable visitekaartenmolen Visifix ____________ 600
Durable Wandasbak __________________________55
Durable wandasbak met afdakje________________55
Durable zichtpanelen ________________________ 411
Durable zichtpanelensysteem Sherpa __________ 410
Durable zichtpanelensysteem Sherpa Motion____ 411
Durable zichtpanelensysteem Sherpa Soho _____ 410
Durable zichtpanelensysteem Sherpa Style _____ 410
Durable zichtpanelensysteem Vario ____________ 411
Durable zichtpanelensysteem Vario Pro ________ 411
Duracell batterij-oplader CEF22 Multi Charger ___ 131
Duracell batterij-oplader CEF27 _______________ 131
Duracell batterijen Optimum __________________ 127
Duracell batterijen Plus ______________________ 127
Duracell batterijen Ultra Speciaal ______________ 128
Duracell Hoortoestelbatterijen ________________ 132
Duracell knoopcelbatterijen ___________________ 132
Duracell oplaadbare batterijen Plus ____________ 130
Duracell oplaadbare batterijen Ultra ___________ 130
Duracell powerbank ________________________ 228
Duraclip klemmappen 229 ____________________ 617
Duraclip klemmappen 22 _____________________ 617
Duraframe magnetisch _______________________ 401
Duraframeduraframe ________________________ 401
Duraprint badgekaartjes _____________________423
Duyvis borrelnootjes__________________________39

Duyvis ongezouten noten _____________________39
Duyvis pinda’s _______________________________39
Dvd hoes zelfklevend _______________________ 236
Dymo adapter voor labelmaker _______________ 356
Dymo brievenweger M1/M2 ___________________ 210
Dymo labelmaker LetraTag LT100H ___________ 352
Dymo labelmaker LetraTag LT100T____________ 352
Dymo labelmaker PNP _______________________354
Dymo labelmanager LM160 __________________ 352
Dymo labelmanager LM210D _________________ 353
Dymo labelmanager LM280 __________________ 352
Dymo labelmanager LM360D ________________ 353
Dymo labelmanager LM420P __________________354
Dymo labelmanager LM500TS ________________354
Dymo labelmanager Rhino 4200______________ 353
Dymo labelmanager Rhino 5200______________ 353
Dymo Labeltape D1 breed ___________________ 355
Dymo Labeltape D1 DURABLE ________________ 355
Dymo Labeltape D1 nylon ___________________ 356
Dymo Labeltape D1 Polyester ________________ 356
Dymo Labeltape D1 smal ____________________ 355
Dymo Labeltape LetraTag ___________________ 352
Dymo labelWriter 5XL _______________________ 358
Dymo LabelWriter etiketten kunststof_________ 359
Dymo LabelWriter etiketten papier____________ 359
Dymo labelWriter LW-550 serie ______________ 358
Dymo LabelWriter wireless __________________ 358
Dymo letratagdymo letratag _________________ 352
Dymo pakketweger M5/M10___________________ 210
Dymo pakketweger S100 _____________________ 210
Dymo pakketweger S50______________________ 210
Dymo printerserver _________________________ 359
Dymo Rhino Krimpkous _____________________ 356
Dymo Rhino Labeltape industrieel ____________ 356
Détartrant __________________________________98
E
Earth archiefboxen _________________________ 635
Earth archiefdoos __________________________ 635
Earth opbergboxen _________________________ 635
Earth tijdschriftcassettes ____________________507
Earth tijdschriftcassettes ___________________ 635
Ecoblack bureau-accessoires _________________496
Ecoline viltstift 21 __________________________ 699
Ecoline whiteboardstift 28 ___________________687
Ecoline whiteboardstiften 28 ________________ 383
Ecolutions balpen clic _______________________ 656
Ecolutions balpen stic ______________________ 656
Ecolutions correctierollerroller _______________ 680
Ecolutions potloodcrayon ecolutions ___________ 711
Economy printpapier_________________________433
Ecover afwasmiddel Aloë Vera ________________ 107
Ecover interieurreiniger glas __________________ 102
Ecover sanitairreiniger Den&Munt ______________ 97
Ecover vaatwastabletten All-in-One ____________ 108
edding aerospacemarker 8404 _______________ 693
edding bandenmarker 8050 _________________ 693
edding colourpen 1200 _______________________704
edding diepvriesmarker 8000 ________________ 692
edding Ecoline permanent marker 21 __________ 699
edding Ecoline whiteboardmarkers 28______383,687
edding glanslakmarker 750 __________________ 695
edding glanslakmarker 751 __________________ 695
edding glanslakmarker 780 __________________ 695
edding industry marker 8300 _________________694
edding industry marker 8750 _________________694
edding krijtmarker 4090 ____________________ 696
edding krijtmarker 4095_____________________ 696
edding laboratorymarker 8014 en 8015 ________ 692
edding markeerstift 345 _____________________706
edding marker voor flipoverpapier 380 _________404
edding markerinkt T25 _______________________704
edding media marker 8400 ___________________ 691
edding NLS High Tech marker 8030 __________ 693
edding pastamarker 950 ____________________ 692
edding permanent marker 3000 ______________ 698
edding permanent marker 3300 ______________ 698
edding permanent marker 400 _______________ 699
edding permanent marker 500 _______________ 699
edding permanent marker 550 _______________ 699

edding permanent marker 800 _______________ 699
edding permanent marker 850 _______________ 699
edding potloodgum __________________________ 713
edding textielmarker 4500 __________________ 692
edding timmermanspen 8850 ________________ 693
edding UV marker 8280 _____________________ 693
edding wasgoedmarker 8040 ________________ 692
edding whiteboardmarkers 250 ___________383,687
edding whiteboardmarkers 360 ___________383,687
edding whiteboardmarkers 361_______________ 383
EHBO-artikelen ___________________________ 113-115
EKO Kickcan _________________________________60
EKO Mirage Sensor ___________________________60
EKO pedaalemmer E-Cube _____________________59
EKO pedaalemmer Rejoice _____________________ 61
EKO Pushcan ________________________________60
EKO tafelafvalbakje ___________________________59
Elastiek 500gr ______________________________ 195
Elastiek 50gr _______________________________ 195
Elastiek en labels ___________________________ 195
Elastische pleisters _________________________ 114
Elastomappen __________________________ 621-624
Elba AZO Ultimate hangmappen ______________ 628
Elba AZV Mark Ultimate laterale hangmappen A4 630
Elba rug-insteekkaart ________________________578
Elba rugetiketten zelfklevend _________________576
Elba ruiterstroken nr.0
voor verticale hangmappen ___________________ 631
Elba ruiterstroken nr.8
voor laterale hangmappen ____________________ 631
Elba ruiterstroken nr.9
voor laterale hangmappen ____________________ 631
Elba scheidingsstroken breed _________________575
Elba scheidingsstroken trapezium _____________575
Elba Smart Original ordner A4 _________________572
Elba Smart Pro+ ordner gekleurd A4 ___________574
Elba termijnmap____________________________ 625
Elba tijdschriftencassette ____________________507
Elba TUB Ultimate laterale hangmappen _______ 630
Elba Verticflex Ultimate hangmappen _________ 628
Elba vloeiboek ______________________________627
Electra ____________________________________ 133
Electrostatische folie ________________________404
Elektrische nietmachines __________________517-518
Elektronische brievenwegers ______________ 210-211
Elektronische pakketwegers _______________ 210-211
Elite ________________________________________ 14
Elite honingsticks ____________________________26
Elite koekjes assorti __________________________28
Elite koekjes Café Noir ________________________28
Elite koekjes chocolade sensations _____________28
Elite koekjes Delicious assorti __________________28
Elite koekjes Fantastic assorti _________________28
Elite Pretzels ________________________________40
Elite suiker en melk___________________________26
Energiedrank ________________________________35
Entreebewijzen _____________________________ 123
Envelopbevochtigers ________________________ 212
Enveloppen__________________________ 183,185-192
Enveloppen voor de Belgische markt ___________ 188
Eponges ____________________________________ 87
Epson inkjetprintersupplies 407 serie _________ 286
Epson inkjetprintersupplies 502 serie ______286-287
Epson inkjetprintersupplies T05 _______________287
Epson inkjetprintersupplies T06-T07 ___________287
Epson inkjetprintersupplies T10-T14 ____________287
Epson inkjetprintersupplies T15-T19 ____________287
Epson inkjetprintersupplies T20-T30 ___________287
Epson inktjetprintersupplies T6 ______________ 288
Epson projector EB-FH52 ____________________ 369
Epson projector EB-L200F ___________________ 368
Epson projector EB-W51 WXGA _______________ 368
Epson projector EH-TW740 __________________ 368
Epson scanner WorkForce DS-1660W _________ 306
Epson scanner WorkForce DS-360W __________ 306
Epson scanner WorkForce DS-730N ___________ 306
Epson scanner WorkForce DS-80W ___________ 306
Epson supplies ________________________ 286-288
Ergonomisch computermeubilair___________272-278
Ergonomisch toetsenbord
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R-Go Tools Ergo Compact ___________________ 239
Ergonomische hulpmiddelen ______________ 264-271
Ergonomische muis R-Go Tools HE Break Groot __240
Ergonomische muis R-Go Tools HE Break Medium 240
Ergonomische muis R-Go Tools HE Groot _______240
Ergonomische muis R-Go Tools HE Medium______240
Ergonomische zit hulpmiddelen _______________ 153
Espresso ___________________________________ 18
Espressobonen ______________________________ 15
Esselte klembord____________________________548
Esselte klembordmap _______________________ 552
Esselte papierbak Vivida ______________________ 57
Esselte presentatieringband A4 2-rings _______ 583
Esselte presentatieringband A4 4-rings ________584
Esselte presentatieringband A4 4-rings Deluxe _ 585
Esselte presentatieringband A4 4-rings extra ___584
Esselte Vivida ringband A4 2-rings _____________579
Esselte Vivida ringband A4 4-rings ____________ 582
Etenswaren ______________________________ 38-40
Etikethouders en insteekhoeken _____________ 603
Etikethouders zelfklevend ___________________ 603
Etiketteer-/prijstangen _______________________487
Etiketteertangen ____________________________487
Etiketten_______________________________485-486
Etiquettes _________________________________ 194
European blokbloc european __________________ 447
Europroducts gevouwen handdoekdispensers ____ 78
Europroducts gevouwen handdoeken ___________ 78
Europroducts handdoekrollen __________________ 79
Europroducts handoekroldispensers ____________ 79
Europroducts handzeep 1000ml ________________80
Europroducts Industrie poetspapier _____________80
Europroducts Keukenrollen ____________________80
Europroducts Midi poetsrollen__________________ 79
Europroducts Mini poetsrollen__________________ 79
Europroducts Tissues ________________________80
Europroducts toiletpapier traditioneel ___________ 78
Europroducts toiletpapierdispensers ____________ 78
Europroducts zeepdispensers 1000ml___________80
Europroducts zeepdispensers RVS navulbaar ____80
Euroseats bureaustoel Canillo ________________ 148
Euroseats bureaustoel Copenhage ____________ 148
Euroseats bureaustoel Curve _________________ 148
Euroseats bureaustoel Curve DeLuxe __________ 148
Euroseats bureaustoel Evora _________________ 149
Euroseats bureaustoel Excellent ______________ 149
Euroseats bureaustoel Milano _________________ 149
Euroseats bureaustoel Vigo __________________ 149
Evenementen___________________________ 123-124
Evenementenbandjes ________________________ 123
Exacompta Aquarel elastomap A4 ____________ 623
Exacompta brievenbak Ecoblack _______________ 501
Exacompta bureau-accessoires EcoBlack _______496
Exacompta Clean’Safe _______________________570
Exacompta Clean’Safe dossiermap ____________ 610
Exacompta Clean’Safe sorteermap ___________ 625
Exacompta Crystal ringband A4 2-rings ________579
Exacompta Crystal ringband A4 4-rings_________ 581
Exacompta Eterneco ________________________570
Exacompta Eterneco elastobox_______________ 623
Exacompta Eterneco elastomap ______________ 623
Exacompta Forever insteekmap L-model _______ 609
Exacompta ladenbox Ecoblack ________________504
Exacompta orderboek ________________________470
Exacompta Piqure register ___________________467
Exacompta PP ringband A4 2-rings ____________579
Exacompta PP ringband A4 4-rings ____________ 581
Exacompta tabbladen Glanskarton _____________597
Exacompta tabbladen Glanskarton extra breed __597
Exacompta tekenmap ________________________722
Excellent bureaustoel ________________________ 149
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Kangaro schoolbordkrijt stofvrij _______________723
Kanis en Gunnink koffie _______________________ 17
Kantoorboeken _________________________466-467
Kantoormeubels ____________________________ 158
Kantoorschaar metaal _______________________ 718
Kapstokken______________________________170-172
Kartonnen bekers ____________________________48
Kartonnen bekersgobelet carton _______________ 47
Kartonnen enveloppen _______________________ 189
Kartonnen voorbladen _______________________343
Kartrin luchtverfrisserdispenser ________________ 71
Karvan Cevitam ______________________________36
Kasbewijzenblok ____________________________472
Kassa’s _______________________________ 560-563
Kassabloksblocs de caisse ___________________470
Katrin afvalbakken____________________________ 72
Katrin centerfeeddispenser M __________________69
Katrin centerfeeddispenser S __________________69
Katrin Facial Tisseus __________________________ 72
Katrin keukenrollen ___________________________ 72
Katrin poetsrollen Classic _____________________69
Katrin rolhanddoekdispenser ___________________69
Katrin toiletpapier traditioneel__________________ 70
Katrin toiletpapierdispenser doprol______________ 70
Katrin toiletpapierdispenser L __________________ 70
Katrin toiletpapierdispenser S __________________ 70
Katrin vouwhanddoekdispenser Maxi ____________69
Katrin vouwhanddoekdispenser metaal __________ 71
Katrin vouwhanddoekdispenser Mini ____________69
Katrin zeepdispenser 1000ml __________________ 71
Katrin zeepdispenser 1000ml metaal ____________ 71
Kegelmagneten ____________________________ 388
Kensington Dockingstation SD3600 __________ 256
Kensington draadloze desktopset Pro Fit _______237
Kensington draadloze muis Pro Fit Full-Size _____244
Kensington draadloze muis Pro Fit Mid-Size _____244
Kensington draadloze muis Pro Fit Mobile _______244
Kensington fingerprint key Verimark __________ 253
Kensington laptop aktentas Contour 14” _______ 262
Kensington laptop aktentas Contour 15,6” _____ 262
Kensington laptop aktentas Contour 17” _______ 262
Kensington laptoprugtas SP25 _______________ 263
Kensington laptoprugzak Contour 14” _________ 263
Kensington laptoprugzak Contour 15,6”________ 263
Kensington laptoprugzak Contour Pro 17” ______ 263

Kensington laptopstandaard
SmartFit Easy Riser GO _____________________ 266
Kensington laptoptas SP10 ___________________ 261
Kensington laptoptas SP15 ___________________ 261
Kensington laptoptas SP17 ___________________ 261
Kensington laptoptas SP30 ___________________ 261
Kensington laptoptas SP40 ___________________ 261
Kensington laptoptas SP45 ___________________ 261
Kensington laptoptrolley Contour 17” __________ 262
Kensington laptoptrolley Contour Spinner 15,6” _ 262
Kensington laptoptrolley Overnight Contour 17”_ 262
Kensington MicroSaver Locking kit____________ 253
Kensington Mini displayport-VGA kabeladapter__ 255
Kensington monitorarm SmartFit One-Touch ____278
Kensington monitorstandaard extra breed _____ 268
Kensington monitorstandaard SmartFit met lade 268
Kensington muis Mouse in a Box ______________244
Kensington Powerpointer _____________________370
Kensington Presenter Expert _________________370
Kensington Presenter SI600 __________________370
Kensington Presenter Ultimate ________________370
Kensington stoelkussen van Cool gel __________ 153
Kensington stoelkussen van Traagschuim ______ 153
Kensington tablethoes _______________________ 218
Kensington toetsenbord Advance Fit ___________237
Kensington Trackball Orbit Optisch ____________244
Kensington USB 2.0 hub 4-poorten ___________ 253
Kensington voetensteun SmartFit SoleMate Pro _ 155
Kensington voetensteun
SmartFit SoleMate Pro Elite __________________ 155
Kensington voetensteun SoleMassage _________ 155
Kensington voetensteun Solemate Comfort _____ 155
Kensington voetensteun SoleMate+____________ 155
Kensington voetensteun Solesoother __________ 155
Keuken- en kantine-artikelen ________________ 41-53
Keukenapparatuur ____________________________46
Keukenreinigers _____________________________ 103
Kilometerregistratieblok ______________________470
King Ultraspeed starterset Pro Double __________92
Kit voor whiteboarden ______________________ 385
Kleefkussentjes _____________________________534
Klemborden ____________________________ 548-551
Klemborden en mappen __________________548-553
Klemboy armbras klemboy ____________________405
Klemboy magnetisch ________________________405
Klemboy standaard __________________________405
Klemboy wandhouder ________________________405
Klemboy’spince hebel ________________________405
Klemlijsten _________________________________405
Klemmappen ___________________________ 551-553
Kleurpotloden_______________________________ 715
Kliklijsten en stoepborden ___________________ 400
Kliklijsten _________________________________ 400
Klittenband________________________________ 200
Klokken ________________________________ 164-166
Klokken en tijdregistratie _________________ 160-166
Kluizen ____________________________________ 159
Knoopcelbatterijen __________________________ 132
Knorr 175ml _________________________________ 31
Knutseltape ________________________________534
Koekjes en snoep ______________________ 27-38-39
Koffie _____________________________________ 14-18
Koffie Point__________________________________ 45
Koffiebonen _________________________________ 18
Koffiebonen _________________________________ 15
Koffiecreamer _______________________________25
Koffiecups ________________________________ 16,18
Koffiefilters__________________________________ 42
Koffiekannen ________________________________ 44
Koffiekopjes _________________________________ 44
Koffiemelk ___________________________________25
Koffiemelkcups ______________________________25
Koffiepads ________________________________ 16,18
Koffiesticks cappuccino _______________________ 17
Koffiezetapparatuur en toebehoren __________ 41-44
Komo Vuilniszakken___________________________62
Konix handdoeken ____________________________ 77
Konix oppervlakte spray _______________________ 77
Konix reinigingsdoeken ________________________ 77
Kop en schotels______________________________ 44

Kopieer- en laserprinterpapier _____________433-436
Kopieer- en printerpapier _____________ 433-441-443
Kostenregistratie____________________________470
Krachtmagneten ____________________________387
Kraft gestreept pakpapier ____________________ 193
Krijtborden ________________________________ 399
Krijtstiften en markers ___________________696-697
Krimpkous ________________________________ 356
Kurkborden ________________________________ 398
KW-Trio plakbandhouder 33m _________________ 541
KW-Trio plakbandhouder 66m _________________ 541
KW-Trio ringtang ___________________________ 520
KW-Trio Visitekaartenbak ____________________ 600
Kwitantiebloks ______________________________ 471
Kyocera laserprintsupplies TK1-499 ___________ 292
Kyocera laserprintsupplies TK1000-7999 __ 292-293
Kyocera laserprintsupplies TK500-699 ________ 293
Kyocera laserprintsupplies TK700-999 ________ 293
Kyocera laserprintsupplies TK8000-9999______ 293
Kyocera supplies _______________________ 292-293
L
L’or ________________________________________ 16
L’Or dispenser _______________________________ 16
L’or espresso koffie __________________________ 16
Labelmakers___________________________ 352-353
Labelmakers met pc-koppeling ________________354
Labelmakers voor op het bureau __________ 353,361
Labelprinters en Labeltapes __________ 352-361-362
Labels _____________________________________ 194
Labeltapes en labelmaker toebehoren _ 352,355-362
LabelWriters___________________________ 358-363
Laboratoriummarkers _______________________ 692
Ladenunits en ladenboxen _______________ 504-506
Lakmarkers _______________________________ 695
Lamineerhoezen _______________________ 348-350
Lamineermachines ______________________ 347-348
Lamineermachines en toebehoren _________347-350
Lampen _________________________________ 140-141
Landhof pakken houdbare Melk ________________ 37
Landkaarten ________________________________427
Landkaartspelden ___________________________427
Langarm nietmachines _______________________ 516
Laptoprugtassen ___________________________ 263
Laptopstandaards _______________________264-267
Laptoptassen___________________________ 261-262
Laptoptassen en attachékoffers __________ 261-263
Laptoptrolleys _____________________________ 262
Laseretiketten ______________________________478
Laserpointers __________________________ 370-371
Laterale hangmappen_______________________ 630
Lavazza espresso bonen ______________________ 18
Lavazza gemalen koffie _______________________ 18
Lavazza koffie capsules _______________________ 18
Lavazza koffie pads __________________________ 18
Lay’s chips __________________________________39
Lcd beeldschermreiniger ____________________ 259
lcd-projectoren en toebehoren ____________368-373
L
Lederlook voorbladen ________________________343
Legamaster aan-/afwezigheidsbord Professional _ 145
Legamaster aanwijsstok/telescoopbalpen ______ 371
Legamaster Agile toolbox ___________________ 392
Legamaster Basic kit voor whiteboard ________ 385
Legamaster binnenvitrine met schuifdeur _____ 400
Legamaster blokmagneet ____________________387
Legamaster bordhulpje voor whiteboard _______ 385
Legamaster bordstandaard ___________________379
Legamaster bulletinbord Professional __________397
Legamaster combiboard Economy _____________397
Legamaster conference whiteboard Professional 396
Legamaster flipover Basic ____________________402
Legamaster flipover Economy _________________402
Legamaster flipover Economy mobiel __________402
Legamaster flipover Silvertec mobiel ___________402
Legamaster flipover starterkit ________________404
Legamaster flipover Universal_________________402
Legamaster flipoverfolie Magic Chart __________404
Legamaster flipoverrol _______________________404

Legamaster glasbord kleur ___________________375
Legamaster glasbord starterkit _______________375
Legamaster jaarplanner 53-weken _____________424
Legamaster jaarplanner horizontaal ____________425
Legamaster jaarplanner verticaal __________424-425
Legamaster kantelbaar whiteboard Professional 396
Legamaster krachtmagneten _________________387
Legamaster kurkbord Universal _______________397
Legamaster landkaarten Professional __________427
Legamaster laserpointer LX2 _________________ 371
Legamaster Magic-Chart flipchart ____________ 392
Legamaster Magic-Chart notes _______________ 392
Legamaster Magic-Chart paperchart folie ______ 392
Legamaster Magic-Chart whiteboard folie _____ 392
Legamaster MagicWipe reinigingsdoek ________ 386
Legamaster magneten _______________________387
Legamaster magneten in blisterverpakking _____387
Legamaster magnetische wisser met doekjes __ 385
Legamaster magnetische wisser met strips____ 385
Legamaster planningsset ____________________424
Legamaster Professional kit voor whiteboard __ 385
Legamaster projectplanner ___________________424
Legamaster reinigingsdoekjes voor whiteboard _ 386
Legamaster reinigingsspray voor whiteboard___ 386
Legamaster Starter kit voor whiteboard _______ 385
Legamaster textielbord Premium ______________397
Legamaster vakantieplanner __________________425
Legamaster viltstifthouder voor whiteboard ___ 386
Legamaster whiteboard Economy _____________379
Legamaster whiteboard Premium plus _________379
Legamaster whiteboard Professional __________379
Legamaster whiteboard Universal _____________379
Legamaster whiteboardstift TZ100 ____________687
Legamaster whiteboardstiften TZ100 _________ 383
Legamaster whiteboardstiften TZ140 _________ 383
Leitz 23-gaats perforator ___________________ 525
Leitz 4191 snelhechtmap _____________________ 616
Leitz bankordner A4 gekleurd PP ______________575
Leitz bankordner A4 karton ___________________575
Leitz blokhechter 5552 ______________________ 515
Leitz brievenbak Plus 5226 __________________ 503
Leitz brievenbak Plus Dwars 5218 ____________ 502
Leitz brievenbak Plus Jumbo 5233 ___________ 502
Leitz brievenbak Plus met lade 5210 __________ 502
Leitz brievenbak Plus Slim 5237______________ 502
Leitz brievenbak Plus Standaard 5227 ________ 502
Leitz brievenbak WOW _______________________ 501
Leitz brievenbak WOW dual ___________________ 501
Leitz bureau organiser WOW __________________ 510
Leitz Click & Store __________________________642
Leitz Click & Store opbergdoos voor cd of dvd _ 236
Leitz Click & Store WOW _____________________642
Leitz CombiFile showtas A4 11-gaats __________ 589
Leitz Cosy brievenbak _______________________ 501
Leitz Cosy draagbare opbergdoos _____________642
Leitz Cosy elastomap ________________________624
Leitz Cosy nietmachine ______________________ 514
Leitz Cosy pennenhouder ___________________ 509
Leitz Cosy perforator _______________________ 523
Leitz Cosy plakbandhouder ___________________542
Leitz Cosy ringband A4 2-rings _______________ 580
Leitz Harmonica showtas A4 11-gaats 0.17mm __ 589
Leitz klok Cosy _____________________________ 164
Leitz klok WOW _____________________________ 164
Leitz ladenblok ____________________________ 505
Leitz ladenblok met tien laden _______________ 506
Leitz ladenblok met vijf laden ________________ 506
Leitz ladenblok zwart _______________________ 506
Leitz langarm nietmachine 5560 ______________ 516
Leitz monitorstandaard WOW ________________ 268
Leitz muismat met polssteun WOW ____________246
Leitz nietmachine 5500 ______________________ 513
Leitz nietmachine 5501 ______________________ 513
Leitz nietmachine 5502 ______________________ 513
Leitz nietmachine 5502 WOW ________________ 513
Leitz nietmachine 5523 ______________________ 514
Leitz nietmachine 5603 Softpress ____________ 514
Leitz nietmachine 5604 Recycle ______________ 514
Leitz nietmachine NeXXt E1___________________ 517
Leitz nietmachine NeXXt E2 __________________ 517
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Leitz niettang 5545 _________________________ 519
Leitz niettang 5548 _________________________ 519
Leitz niettang 5549 _________________________ 519
Leitz ordner A3 _____________________________572
Leitz ordner A4 _____________________________572
Leitz ordner A5 _____________________________572
Leitz ordner gekleurd A4 _____________________574
Leitz papiermand Recycle _____________________ 57
Leitz papiervernietiger IQ Auto+ Office 150 P4 ___327
Leitz papiervernietiger IQ Auto+ Office 150 P5__ 328
Leitz papiervernietiger IQ Auto+ Office 300 P4 _ 329
Leitz papiervernietiger IQ Auto+ Pro 600 P4 ___ 329
Leitz papiervernietiger IQ Auto+
Small Office 100 P4 _________________________327
Leitz papiervernietiger IQ Auto+
Small Office 100 P5 _________________________327
Leitz papiervernietiger IQ Home Office P4______ 328
Leitz papiervernietiger IQ Office P4 ___________ 328
Leitz papiervernietiger IQ Office Pro P4 ________ 329
Leitz papiervernietiger IQ Protect Premium 10X P4 __
329
Leitz papiervernietiger IQ Protect Premium 3M P5334
Leitz papiervernietiger IQ Protect Premium 6X P4 334
Leitz papiervernietiger IQ Slim Home Office P4 _ 328
Leitz pennenkoker Duo _____________________ 509
Leitz perforator 5005 ______________________ 523
Leitz perforator 5008 ______________________ 522
Leitz perforator 5008 WOW _________________ 523
Leitz perforator 5012 _______________________ 525
Leitz perforator 5022 ______________________ 525
Leitz perforator 5038 ______________________ 522
Leitz perforator 5058 ______________________ 522
Leitz perforator 5114 _______________________ 525
Leitz perforator 5132 _______________________ 525
Leitz perforator 5138 _______________________ 523
Leitz perforator 5180 _______________________ 523
Leitz perforator 5182 _______________________ 523
Leitz plakbandhouder WOW___________________542
Leitz polssteun WOW ________________________246
Leitz presentatie ordner A4 __________________573
Leitz presentatieringband A4 4-rings Softclick _ 585
Leitz Recycle _______________________________ 571
Leitz Recycle brievenbak ____________________ 502
Leitz Recycle documentenbox ________________624
Leitz Recycle dossiermap ____________________624
Leitz Recycle hangmap _____________________ 629
Leitz Recycle insteekmap L-model ____________ 608
Leitz Recycle ordner A4 ______________________573
Leitz Recycle perforator 5003 _______________ 523
Leitz Recycle projectmap_____________________624
Leitz Recycle sorteermap ___________________ 625
Leitz Recycle tabbladen _____________________ 596
Leitz Recycle tijdschriftcassette ______________507
Leitz rug-insteekkaart _______________________578
Leitz rugetiketten zelfklevend_________________576
Leitz showalbum Recycle ____________________409
Leitz Showtas A3 4-gaats ___________________ 588
Leitz showtas A4 4-gaats ____________________587
Leitz showtas A4 4-gaats speciaal ____________587
Leitz Showtas A4 met expansievouw 4-gaats __ 588
Leitz Showtas met klep A4 4-gaats ___________ 588
Leitz showtas Recycle 11-gaats ______________ 589
Leitz sorteermappen _______________________ 626
Leitz Sorty brievenbak Jumbo 5232 __________ 503
Leitz Sorty brievenbak Standaard 5230 _______ 503
Leitz standaard showtas A4 11-gaats _________ 589
Leitz tablethoes oplader 10” __________________ 218
Leitz tablethoes Organizer ___________________ 218
Leitz termijnmap ___________________________ 625
Leitz tijdschriftencassette WOW duo __________507
Leitz TruSens luchtreiniger Z-1000 ____________ 168
Leitz TruSens luchtreiniger Z-2000 ____________ 168
Leitz TruSens luchtreiniger Z-3000 ____________ 168
Leitz versterkingsringen ____________________ 525
Leitz visitekaarttas A4 11-gaats ______________ 602
Leitz voetensteun WOW _____________________ 156
Leitz WOW ladenblok _______________________ 506
Leitz WOW ordner A4 ________________________574
Leitz WOW ringband A4 2-rings ______________ 580
Leitz WOW ringband A4 4-rings ______________ 582
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Leitz WOW thermobeker ______________________ 47
Lessives ___________________________________ 110
Lexmark laserprintersupplies 15-69 ___________ 293
Lexmark laserprintersupplies B-C serie ________ 293
Lexmark laserprintersupplies E-X serie ________ 293
Lexmark supplies __________________________ 293
Liaspenpique-notes__________________________ 212
Liftboyliftboy _______________________________640
Lijmen _________________________________546-547
Lijmen in spuitbus___________________________547
Lijmrollers __________________________________545
Lijmstiften _________________________________545
Limonadelimonade ___________________________36
Limonadesiroop ______________________________36
Linex Zoom tekeningkoker ____________________722
Linialen ____________________________________720
Lipton cold infuse ____________________________22
Lipton Ice Tea _______________________________36
Lipton thee__________________________________20
Lipton thee assortimensbox ___________________22
Lipton thee Exclusive selection ________________20
Lipton thee grootverpakking ___________________20
Lithium batterijen ___________________________ 129
Loctite 60 secondelijm_______________________546
Loeff box in-folio ____________________________637
Loeff’s archiefcontainer _____________________ 638
Loeff’s archiefdoos City box 3008 ____________ 636
Loeff’s archiefdoos City box 3009 ____________ 636
Loeff’s archiefdoos Classic Box 3040 __________637
Loeff’s archiefdoos Data box 3004 ___________ 636
Loeff’s archiefdoos Filing box 3003 ___________ 636
Loeff’s archiefdoos Jumbo box 3007 _________ 636
Loeff’s archiefdoos Loeff box Folio 3030 _______637
Loeff’s archiefdoos Quick box 3000 __________ 636
Loeff’s archiefdoos Space box A4 4550 ________637
Loeff’s archiefdoos Universeel box 3020 _______637
Loeff’s Archieflabels _________________________640
Loeff’s Bundelbeugels _______________________640
Loeff’s Direct container 4000 _________________637
Loeff’s Jumbo container 4004 ________________637
Loeff’s Liftboy ______________________________640
Loeff`s Quickbinders bundelsysteem ___________640
Logitech draadloos toetsenbord + muis MK120 _ 238
Logitech draadloos toetsenbord + muis MK235 _ 238
Logitech draadloos toetsenbord + muis MK270 _ 238
Logitech draadloos toetsenbord + muis MK330_ 238
Logitech draadloze muis M185 ________________243
Logitech draadloze muis M235 ________________243
Logitech draadloze muis M325 ________________243
Logitech draadloze muis M705 ________________243
Logitech draadloze Trackball M570 ____________242
Logitech headset H340 ______________________ 251
Logitech headset H390 _____________________ 250
Logitech muis B170 _________________________242
Logitech muis M100 _________________________242
Logitech muis M500S _______________________242
Logitech Presenter R400 ____________________ 371
Logitech toetsenbord K120 __________________ 238
Logitech toetsenbord K270__________________ 238
Logitech webcam C270 ______________________248
Lotus monitorarm ___________________________ 158
LPC landkaartspelden________________________427
LPC paperclips gekleurd_____________________ 526
LPC punaises ______________________________ 398
LPC push pins _____________________________ 398
Luchtbehandeling _______________________ 168-169
Luchtkussenenveloppen __________________ 191-192
Luchtkussenfolie________________________ 200-201
Luchtreiniging __________________________ 168-169
Luchtvaartmarkers _________________________ 693
Luchtverfrisser ____________________________71,74
Luchtverfrisserdispensers__________________ 67,74
Luchtverfrissers _________________________ 67,100
Luchtverfrisservullingen ______________________ 71
Lumocolor ohp-stift f316 ____________________ 689
Lumocolor ohp-stift f318 ____________________ 690
Lumocolor ohp-stift m315 ___________________ 689
Lumocolor ohp-stift m317 ___________________ 690
Lumocolor ohp-stift s311 ____________________ 689
Lumocolor ohp-stift s313 ____________________ 690

Lumocolor viltstift 350 ______________________700
Lumocolor viltstift 352 ______________________700
Lumocolor whiteboardstiften 31 _______________384
Lumocolor whiteboardstiften 351384,689
Luxe Schrijfwaren _______________________646-654
Luxe schrijfwaren Cross _____________________654
Luxe schrijfwaren Parker _________________ 646-651
Luxe schrijfwaren Waterman ____________ 652-653
Lóblique ruiterstroken _______________________ 631
M
M&m’s ______________________________________38
M+R liniaal aluminium ________________________720
M+R liniaal met handgreep____________________720
M+R liniaal transparant ______________________720
M+R puntenslijper dubbel_____________________ 713
M+R Puntenslijper wigvorm ___________________ 713
M10 balpennen______________________________657
Magic chart flipover _________________________404
Magic tape ________________________________ 529
Magicwipe reinigingsdoek ___________________ 386
Magneetband _______________________________406
Magneetstrip _______________________________406
Magneten ______________________________387-389
Magneten Check ____________________________394
Magneten met haak ________________________ 388
Magneten Scrum ____________________________394
Magneten Smiley ____________________________394
Magneten Vraagteken _______________________394
Magnetisch A4 vel__________________________ 393
Magnetische duraframe ______________________ 401
Magnetische kapstok ________________________ 172
Mammoet mappen___________________________ 611
Mappen ________________________________604-627
Mappen met hechtmechaniek _____________ 618-620
Mappen met klemmechaniek _______________617-618
Marigold huishoudhandschoen Classic __________86
Marigold huishoudhandschoen Hobby ___________86
Marigold huishoudhandschoen Plus _____________86
Mark hangmappen__________________________ 630
Markeerstiften __________________________706-708
Marque-pages index extra large ______________ 592
Marque-pages papier _______________________ 592
Marque-pages standard assorti ______________ 593
Marque-pages standard._____________________ 593
Marque-pages strong _______________________ 592
Mars _______________________________________38
Master selection thee ________________________ 21
Matrix indelingstape _________________________394
MAUL briefopener electrisch __________________ 212
MAUL briefopener RVS _______________________ 212
MAUL brievenbak __________________________ 503
MAUL brievenweger MAULgoal 5 kg ____________ 211
MAUL brievenweger MAULtronic Solar__________ 211
Maul bureau-accessoires _____________________499
MAUL bureauaccessoires acryl ________________499
MAUL bureaulamp LED _______________________ 136
MAUL bureaulamp LED
MAULpearly dimbaar colour vario ______________ 136
MAUL bureaulamp LED
MAULstella Qi dimbaar colour vario ____________ 136
Maul bureaulampen __________________________ 136
MAUL garderoberek Salsa ____________________ 170
MAUL garderoberek Samba mobiel _____________ 170
Maul haakmagneten Carrousel _______________ 389
Maul haakmagneten Carrousel Neodym _______ 389
MAUL kledinghangers ________________________ 170
MAUL klembord A4 __________________________549
MAUL klembord A4 dwars ____________________548
MAUL klembord A4 magnetisch PP ____________ 551
MAUL klembord A4 staand met insteektas ______549
MAUL klembord aluminium ___________________ 550
MAUL klembord Basic hout ___________________549
MAUL klembord Classic hout__________________549
MAUL klembord Flexx ________________________549
MAUL klembord magnetisch aluminium _________ 551
MAUL klembord Medic aluminium met RVS klem 550
MAUL klembord RVS ________________________ 550
MAUL klembord transparant __________________549
MAUL klembordkoffer aluminium______________ 553

MAUL klembordmap Flexx ___________________ 552
MAUL Klemboy arm __________________________405
MAUL Klemboy magnetische papierklem ________405
MAUL Klemboy papierklem d.m.v. rol ___________405
MAUL Klemboy standaard met voet ____________405
MAUL Klemboy wandhouder __________________405
MAUL klemlijst ______________________________405
Maul Liaspen _______________________________ 212
Maul magneet met knophaak ________________ 388
MAUL magneetband ________________________ 539
MAUL magneetband beschrijf- en wisbaar ______406
MAUL magneetband zelfklevend _______________406
Maul magneten met haak____________________ 388
Maul magneten Neodymium kegel ____________ 388
Maul magneten Neodymium koker ____________ 388
Maul magneten Neodymium kubus____________ 388
Maul magneten Neodymium rond _____________ 388
MAUL metaalband zelfklevend wit _____________406
MAUL pakketweger MAULcargo _______________ 211
MAUL pakketweger MAULcount 10_____________ 211
MAUL pakketweger MAULglobal 50 kg _________ 211
MAUL papercliphouder Pro ___________________527
MAUL papierklem Classic RVS ________________527
MAUL papierklem Foldback 213 _______________ 528
MAUL papierklem Foldback 215 _______________ 528
MAUL papierklem met magneet _______________527
MAUL papierklem met magneet vierkant ________527
MAUL papierklem Pro met zuignap _____________527
MAUL pennenkoker Roundbox________________ 509
MAUL pennenkoker Tubo ____________________ 509
MAUL staande kapstok Caligo_________________ 170
MAUL staande kapstok Grando ________________ 170
MAUL staande kapstok Laura _________________ 170
MAUL staande kapstok Nebula ________________ 170
MAUL staande kapstok Nubis _________________ 170
MAUL stempelhanger 51006 voor 6 stempels __ 209
Maul veiligheidsmessen ______________________ 719
MAUL vloerlamp MAULjaval ___________________ 137
MAUL vloerlamp MAULjet _____________________ 137
MAUL vloerlamp MAULjuvis ___________________ 137
MAUL vloerlamp MAULsphere _________________ 137
Maul vloerlampen ___________________________ 137
MAUL wandklok MAULclimp ___________________ 165
MAUL wandklok MaulMove ____________________ 165
MAUL wandklok MAULrun ____________________ 165
MAUL wandklok MAULstep ___________________ 165
MAUL werkpleklamp led MAULwork ____________ 136
MAUL werkpleklamp MAULcraft _______________ 136
Maverick schrijfmap Dalian Mark II _____________452
Maxi jumbo __________________________________83
MediaRange externe HDD 3.0 _________________234
MediaRange externe SSD 3.0 _________________234
Mediarange headset HP-115 H300D ____________ 251
Mediarange headset HP-116 H520 _____________ 251
MediaRange powerbank _____________________ 228
MediaRange Recordable CD __________________ 235
MediaRange Recordable DVD ________________ 235
MediaRange Recordable DVD Dual Layer_______ 235
MediaRange ReWritable DVD _________________ 235
MediaRange USB-stick 2.0 ___________________ 232
MediaRange USB-stick 3.0 ___________________ 232
MediaRange USB-stick 3.0 + USB-C ___________ 232
Medium Flex V laterale hangmappen A4 _______ 630
Meetingbookmeetingbook ____________________449
Melitta waterkoker ___________________________46
Melk ________________________________________ 37
Melkcups ___________________________________25
Melkcupslait concentré _______________________25
Melksticks _______________________________ 23,26
Memobakjes -en blaadjes _____________________464
Memoblaadjes en memobakjes ____________456-464
Memoblok __________________________________464
Memokubus ________________________________464
Menukaarten _______________________________409
Merci chocolade _____________________________30
Messen ____________________________________ 142
Messen en meshouders ______________________ 719
Midi __________________________________ 65,73,79
Midi rollen _____________________________ 65,73,79
Mididispenser ________________________________ 73

Mignonnette _________________________________30
Milieuvriendelijke mappen ____________________604
Millimeterblokken ____________________________488
Mineraalwater _______________________________33
Mini _____________________________________ 65-79
Mini jumbo ____________________________ 66,76,83
Mini rollen _____________________________ 65-76,79
Minute Maid _________________________________36
Monitor meubels ____________________________373
Monitor wandsteunen _______________________373
Monitorarmen___________________________272-278
Monitorstandaards ______________________ 268-271
Monsterzakken _____________________________ 190
Montagestrips __________________________535-537
Montagetape _______________________________534
Moppen _____________________________________92
Moppensysteem _____________________________92
Mt1_________________________________________ 76
Muismatten ____________________________245-247
Muismatten met polssteun _______________245-247
Muizen ________________________________240-244
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Printeretiketten _____________________ 474,476-485
Printerstandaard ____________________________270
Pritt Compact lijmroller ______________________545
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Quantore akte-enveloppen zelfklevend _________ 187
Quantore archiefdoos _______________________ 633
Quantore badge met clip _____________________ 421
Quantore badge met clip en speld _____________ 421
Quantore badge met speld ___________________ 421
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Quantore kantoorschaar rechtshandig _________ 717
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Quantore memoblok gekleurd _________________459
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voor HP printers 50-99 serie_________________ 298
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Quantore whiteboard ________________________ 381
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Quantore Z-Notes memoblok __________________ 461
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Quick box 3000 ____________________________ 636
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QW3 veiligheidsvest _________________________ 118
R
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Break Azerty BE ___________________________ 239
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Break Qwerty US___________________________ 239
R-go tools he muizen ________________________240
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R-kive archiefdozen__________________________634
R-kive archieflade ___________________________634
R-kive opbergboxen _________________________ 635
R-kive ordnerarchiefboxen ____________________634
R-kive tijdschriftcassettes________________ 507,634
R-kive tijdschriftcassettes____________________507
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Rapid blokhechter HD 210 ____________________ 515
Rapid blokhechter HD 70 _____________________ 515
Rapid blokhechter HD 9 ______________________ 515
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Rapid nietjes 23 ___________________________ 520
Rapid nietmachine 100E ______________________ 518
Rapid nietmachine 5025E ____________________ 518
Rapid nietmachine 5050E ____________________ 518
Rapid nietmachine 90EC _____________________ 518
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Rapid nietmachine F16 _______________________ 511
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Rapid nietpistool 23E ________________________ 516
Rapid niettang Classic K1_____________________ 519
Rapid niettang S51 __________________________ 519
Rapid ontnieter C1__________________________ 520
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Rapid perforator HDC150/4 ___________________524
Rapid perforator SP34 _______________________524
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Re:cycle brievenbakken _____________________ 502
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Re:cycle dossiermap _________________________624
Re:cycle ordners ____________________________573
Re:cycle projectmappen ______________________624
Re:cycle tijdschriftcassette __________________507
Readyindex tabbladen karton _________________597
Really Useful opbergboxen ________________174,641

Receptenpapier _____________________________437
Receptiealbum Basicline _____________________409
Receptiealbum Lonzo ________________________409
Receptiealbums _____________________________409
Rechthoekige etiketten ______________________486
Recordable cd’s ____________________________ 235
Recordable dvd’s ___________________________ 235
Recycle zichtmapp _________________________ 608
Recycled plakbandhouder ____________________542
Recyclede post-it notes ______________________460
Recyclede post-it notes ______________________460
Red Bull ____________________________________35
Registers en kasboeken ______________________467
Reiner numeroteur B2 ______________________ 209
Reiner numeroteur B6K _____________________ 209
Reiniging ______________________________ 259-260
Reiniging met luchtdruk _________________ 259-260
Reiniging van touchscreens _________________ 260
Reiniging voor beeldschermen ___________ 259-260
Reiniging voor behuizing ________________ 259-260
Reinigingsdoeken ________________ 65,69,75,79-120
Reinigingsdoekjes voor whiteboard ___________ 386
Reinigingsspray voor whiteboard _____________ 386
Reiniginsdoeken _____________________________ 79
Rekeningenbloks ____________________________472
Rekenmachine beschermetuis ________________ 312
Rekenmachines __________________________ 311-318
Rekenmachines met telrol ________________ 316-317
Rekenmachines toebehoren __________________ 312
Rekwikkelfolie __________________________ 200-201
Rewritable dvd’s ___________________________ 235
Rexel bureaulamp Activita Pod+ _______________ 138
Rexel bureaulamp Activita Strip _______________ 138
Rexel bureaulamp Activita Strip+ ______________ 138
Rexel bureaulampen _________________________ 138
Rexel fastener bundelmechaniek _____________ 639
Rexel opvangzakken voor papiervernietigers
recyclebaar ________________________________337
Rexel papiervernietiger Momentum X308 ______ 326
Rexel papiervernietiger Momentum X312________327
Rexel papiervernietiger Momentum X406 ______ 326
Rexel papiervernietiger Momentum X410_______ 326
Rexel papiervernietiger Momentum X410SL ____ 326
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Rexel papiervernietiger Optimum Auto+ 225X __ 325
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Rexel papiervernietiger Optimum Auto+ 750M __ 335
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Rillprint kettingpapier enkelvoud_______________489
Rillstab bureau-onderlegger __________________ 500
Rillstab bureau-onderlegger leder _____________ 500
Rillstab bureau-onderlegger transparant _______ 500
Rillstab schrijfmap Antwerpen ________________450
Rillstab schrijfmap Excellent De Luxe __________ 451
Rillstab schrijfmap Maastricht_________________ 451
Rillstab schrijfmap Minervum _________________ 451
Rillstab schrijfmap Roermond _________________ 451
Rillstab schrijfmap Utrecht ___________________ 451
Rillstab showalbum __________________________408
Rillstab showalbum Ambassadeur _____________408
Rillstab showalbum met voortas ______________408
Rillstab tabbletmap Geneve _______________ 218,450
Rillstab tafelflipover _________________________407
Rillstab tafelflipover de luxe __________________407
Rillstab visitekaartenmap kunstleer ____________ 601
Rillstab visitekaartenringband _________________ 601
Rillstab visitekaartenringband A4 ______________ 601
Ringbanden ____________________________579-585
Ringbanden A4 2-rings __________________ 579-580
Ringbanden A4 2-rings met showtas __________ 583
Ringbanden A4 23-rings _____________________ 582
Ringbanden A4 4-rings ___________________ 581-582
Ringbanden A4 4-rings met showtas ______ 583-585
Ringbandinterieurs ______________________587-590
Ringmechaniek magnetisch __________________ 393

Rivella ______________________________________36
Robijn wasverzachter ________________________ 110
Roerhoutjes _________________________________49
Roerstaafjes ________________________________49
Rolemmer ultraspeed _________________________92
Rolhanddoeken ______________________________69
Rolkrukjes __________________________________ 175
Rollen inkjetpapier___________________________443
Rollerpennen navulbaar __________________670-673
Rollerpennen wegwerp _______________ 668,671-673
Rollerpenvullingen _______________________673-674
Rolmaat ___________________________________ 142
Rolsnijmachines ____________________________ 319
Rookmelders _______________________________ 121
Roundbox pennenkoker _____________________ 509
Rubbermaid afvalbak _________________________ 61
Rubbermaid afvalcontainer Slim Jim ____________ 61
Rubbermaid mopsysteem SaniQuick ____________92
Rubbermaid peukenzuil _______________________ 54
Rubson vochtopnemers ______________________ 100
Rugsteun __________________________________ 153
Ruiters en ruiterstroken__________________ 631-632
Rumold schaalstokken _______________________ 721
S
Sachets zip _______________________________ 203
Safescan battery ___________________________557
Safescan biljettelmachine 2210 _______________554
Safescan biljettelmachine 2250 ______________ 555
Safescan biljettelmachine 2265 ______________ 555
Safescan biljettelmachine 2665-S ____________ 555
Safescan binnenlade kassa 4141T1____________ 562
Safescan kassa SD-4141 ____________________ 562
Safescan kassalade LD-3336 ________________ 562
Safescan kassalade LD-4141 _________________ 562
Safescan munt- en biljetweegschaal 6165 _____ 556
Safescan munttel- en sorteermachine 1250_____554
Safescan munttel- en sorteermachine 1450 _____554
Safescan valsgelddetector 155-S ______________557
Safescan valsgelddetector 35 _______________ 556
Safescan valsgelddetector 40 _______________ 556
Safescan valsgelddetector 45 ________________557
Salvequick pleisterdispenser __________________ 114
Sam4s kassa ER-180U ______________________ 563
Sam4s kassa ER-180U small _________________ 563
Sam4s kassa ER-260BEJ ___________________ 563
Samsung laserprintersupplies C-serie __________294
Samsung laserprintersupplies M-serie __________294
Samsung supplies ___________________________294
Sandberg webcam Flex ______________________248
Sandberg webcam Saver _____________________248
SanDisk geheugenkaart Micro SDXC Class 10 __ 233
SanDisk geheugenkaart Ultra ________________ 233
SanDisk USB-stick 2.0 Cruzer Snap ___________ 232
SanDisk USB-stick 3.0 Cruzer Ultra ___________ 232
SanDisk USB-stick 3.0 Cruzer Ultra Flair ________ 231
SanDisk USB-stick 3.0 Dual Micro Ultra_________ 231
SanDisk USB-stick 3.0 iXpand Go _____________ 232
SanDisk USB-stick 3.1 Cruzer Ultra Fit __________ 231
SanDisk USB-stick 3.1 Dual Drive Go ___________ 231
Sanitairblokken ______________________________99
Sanitairreinigers __________________________ 97-98
Satino dispensers _________________________ 73-76
Satino handdoekrollen PT1_____________________ 75
Satino luchtverfrisser dispenser _______________ 76
Satino poetsrollen CF1 ________________________ 75
Satino toiletpapier JT1 XL _____________________ 76
Satino toiletpapier JT3 _______________________ 76
Satino toiletpapier MT1 ________________________ 76
Satino vouwhanddoeken PT2 __________________ 75
Satino vouwhanddoeken PT3 __________________ 75
Sato etiketteertang Judo 26 _________________487
Sato etiketteertang PB1 ______________________487
Sato etiketteertang Samark 26 L6 ____________487
Sc10 _______________________________________ 74
Scanners _____________________________ 304-306
Schaalstokken ______________________________ 721
Scharen ________________________________ 717-718
Scheidingsstroken en schutbladen ____________575
Schetsrollen ________________________________489

Schietpistolen ______________________________ 516
Schilderijhaken ____________________________ 535
Schneider balpen K15 _______________________ 658
Schneider balpen Klick-Fix ___________________ 662
Schoellershammer Glama Basic schetsrollen ____489
Schoellershammer Glama transparant
ontwerpblok ________________________________489
Schoolbordkrijt _____________________________723
Schoonmaakartikelen ______________________ 86-96
Schoonmaakartikelen borstelwerk ___________ 88-91
Schoonmaakartikelen doeken _______________ 87,90
Schoonmaakartikelen mopsystemen _________ 92-93
Schoonmaakmiddelen______________________ 97-110
Schouderkaarten____________________________426
Schrift A4 __________________________________465
Schrift A5__________________________________465
Schrift met harde kaft _______________________465
Schriften __________________________________465
Schrijf-en spiraalblokken _________________ 444-449
Schrijfblokken __________________________ 444-445
Schrijfmappen __________________________450-452
Schrijfwaren ___________ 122,656-665-670-677-679
Schuifbordjes ______________________________ 144
Schuimblussers _____________________________ 121
Schuurmiddel _______________________________ 103
Score voetensteun 950 ______________________ 156
Score voetensteun 952 ______________________ 156
Score voetensteun Pro 952 __________________ 156
Score voetensteun Pro 959 __________________ 156
Scotch 81 plakbandmagic tape _______________ 529
Scotch 811 plakband ________________________ 530
Scotch afplaktape Classic ___________________ 538
Scotch dubbelzijdig plakband 665 ____________ 533
Scotch dubbelzijdig plakband montage ________ 533
Scotch dubbelzijdig plakband universeel _______ 533
Scotch dubbelzijdig tapijttape _______________ 533
Scotch Duct Tape _______________________ 196,538
Scotch handdozensluiter _____________________ 199
Scotch isolatietape ______________________ 133,538
Scotch lijmstift _____________________________545
Scotch maskingtape 202 ___________________ 538
Scotch onzichtbaar plakband 810 ____________ 529
Scotch onzichtbaar plakband 810 Value Pack __ 529
Scotch onzichtbaar plakband 811 _____________ 530
Scotch onzichtbaar plakband green 900 ______ 530
Scotch plakband 550 _______________________ 532
Scotch plakband 600 Crystal Clear ___________ 532
Scotch plakband 700 _______________________ 532
Scotch plakbandhouder C10 __________________ 541
Scotch plakbandhouder C18 __________________542
Scotch plakbandhouder C38 __________________542
Scotch plakbandhouder C38 Recycled _________542
Scotch plakbandhouder C60 __________________542
Scotch sponzen _____________________________ 87
Scotch verpakkingsplakband Easy to start ______ 196
Scotch verpakkingsplakband Heavy____________ 196
Scotch verpakkingsplakband PP _______________ 196
Scotch verpakkingsplakband voor opslag _______ 196
Scotch verpakkingsrol Flex & Seal ____________ 203
Scrum big notes ___________________________ 393
Secolor clipexmappen plus __________________ 620
Secolor clipexmappen________________________ 619
Secolor clipmappen__________________________ 619
Secolor combimappen ______________________ 620
Secolor dossiermappen mammoet _____________ 611
Secolor dossiermappen ______________________ 611
Secolor duplexmappen _______________________ 611
Secolor elastomappen ______________________ 623
Secolor insteekmap ________________________ 609
Secolor pocketmappen_______________________ 612
Secolor sixtab mappen ______________________ 626
Secolor snelhechtmap met deklijst ____________ 616
Secolor snelhechtmappen ____________________ 616
Secolor vouwmappen gelijk ___________________607
Secolor vouwmappen ongelijk _________________607
Secondenlijmen _____________________________546
Securit krijtmarker SMA100 ___________________697
Securit krijtmarker SMA510 ___________________697
Securit krijtmarker SMA720 __________________697
Securit krijtstiften _________________________ 399
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Securit menu- wijnkaarthouder Basic _______ 52,409
Securit menu- wijnkaarthouder Trendy ______ 52,409
Securit stoepborden ________________________ 399
Securit tafel krijtborden _____________________ 399
Securit tafelstandaard aluminium voet ______52,399
Securit tafelstandaard houten voet special ______52
Securit wand krijtbord ______________________ 399
Securit wand krijtbord special _______________ 399
Senseo koffie ________________________________ 16
Serre-livres ________________________________ 508
Serviezen en bestek _______________________ 44,47
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Sf30 _______________________________________ 74
Sharp handscanner XEAHS37 ________________ 560
Sharp kassa ERA411 ________________________ 560
Sharp kassa ERA421 ________________________ 560
Sharp kassa XEA137WH ______________________ 561
Sharp kassa XEA177BK ______________________ 561
Sharp kassa XEA207 ________________________ 561
Sharp kassa XEA217W _______________________ 561
Sharpie gelpen_____________________________ 666
Sharpie markeerstift S-Note __________________708
Sharpie viltstift fine _________________________703
Sharpie viltstift M15 _________________________703
Sharpie viltstift Pro rond _____________________703
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Sherpa infostandaards _______________________ 410
Sherpa infotas ______________________________ 411
Sherpa stylesherpa style _____________________ 410
Sherpa tafelstandaard soho __________________ 410
Sherpa tafelstandaard _______________________ 410
Showtassen 11-gaats ___________________ 589-590
Showtassen 23-gaats ______________________ 590
Showtassen 4-gaats ____________________587-588
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Sigel monitorstandaard Smartstyle ___________ 268
Sigel muismat Smartstyle ____________________246
Sigel schietpistool___________________________ 516
Sigel visitekaartbox transparant______________ 600
Sigel visitekaartenbak transparant ___________ 600
Sigel visitekaartenhouder metaal _____________ 599
Sigel visitekaartenhouder Torino VZ200 _______ 599
Sigel visitekaartenhouder Torino VZ270 _______ 599
Sigel visitekaartenmap _______________________ 601
Sigel visitekaartjes _________________________ 599
Signaaletiketten ____________________________ 198
Signaaltape ________________________________ 198
Sinasappelsap _______________________________36
Sisal paktouw ______________________________ 194
Sisaltouw __________________________________ 194
Sixtab mappen_____________________________ 626
Sleutelkastjes _________________________ 565-566
Sleutelringen ______________________________ 566
Sleuvenplanborden ______________________426-427
Slim jim afvalcontainers _______________________ 61
Smaakverrijking ______________________________40
Smalfolio___________________________________466
Smart ordners ______________________________572
Smartphone accessoires _____________________ 221
Smartphone headsets en speakers _______ 222-223
Smartphone- en tablet auto laders ____________227
Smartphone- en tablet kabels _________________224
Smartphone- en tablet opladers __________ 225-226
Smartphone- en tablet powerpacks ___________ 228
Smartphone- en tablet schrijfwaren __________ 229
Smartphonehouder __________________________ 221
Smeerolie voor papiervernietigers _____________337
Smit klemmap magnetisch ___________________ 551
Smit KPIboard met starterkit_________________ 395
Smit Scrumboard met starterkit ______________ 395
Smit Verbeterboard met starterkit ____________ 395
Snapclip bundelmechaniek __________________ 638
Snelfilter koffie ____________________________ 15,18
Snelfiltermaling ______________________________ 18
Snelfiltermaling ______________________________ 15
Snelhechtmappen _______________________ 615-616
Snelhechtstrips ____________________________ 639
Snelverband ________________________________ 114
Snickers ____________________________________38
Snijbestendige handschoen ActiveGear ________ 116
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Snijmachines ___________________________ 320-321
Snijmatten _________________________________ 717
Snoep ______________________________________38
Snoepbonbons_______________________________38
Soep _______________________________________ 31
Soepbekers _________________________________ 31
Soft Care Des E desinfectiemiddel _____________ 104
Sony hoofdtelefoon ZX110 _______________ 222,250
Sorty brievenbakken ________________________ 503
Sorty brievenbakken ________________________ 503
Sos notes notebook _________________________449
Soupes _____________________________________ 31
Sourcy _____________________________________ 34
Souris r-go tools ____________________________240
Spa ________________________________________33
Space box 45505 ___________________________637
Space box a4 455 ___________________________637
Speciaal plakband ______________________ 538-540
Spectrum hangmappen _____________________ 629
Spiraalblokken __________________________446-449
Spiraalboeken ______________________________ 447
Splitpennen _______________________________ 526
Sportdrank __________________________________ 34
Spray mount _______________________________547
Spraymount ________________________________547
Sprite ______________________________________35
SSD Drives _________________________________234
St10________________________________________ 73
Sta-zit vloermatten __________________________ 154
Staaf- en blokbatterijen ___________________127-129
Staafbevochtiger ___________________________ 212
Stabilo 68__________________________________704
Stabilo 88______________________________678-679
Stabilo 88fineliner stabilo point 88 ____________679
Stabilo balpen Pointball _____________________ 660
Stabilo Boss bureausets _____________________707
Stabilo Boss markeerstift ____________________707
Stabilo Boss markeerstift pastel ______________707
Stabilo cd/dvd viltstift Write-4-all ______________ 691
Stabilo fijnschrijver Point 88 __________________678
Stabilo fijnschrijver Point 88 sets _____________679
Stabilo fijnschrijver Sensor ___________________679
Stabilo Green Boss __________________________708
Stabilo kleurpotloden Original _________________ 715
Stabilo markeerstift Luminator XT _____________708
Stabilo markeerstift Navigator ________________708
Stabilo markeerstift Neon ____________________707
Stabilo markeerstift Swing Cool _______________708
Stabilo OHPen 841 superfijn _________________ 690
Stabilo OHPen 842 fijn ______________________ 690
Stabilo OHPen 843 medium __________________ 690
Stabilo potlood _____________________________709
Stabilo rollerpen Palette______________________672
Stabilo rollerpen pointVisco ___________________672
Stabilo rollerpenvulling Palette ________________674
Stabilo Smart Ball 2.0 ______________________ 665
Stabilo Smartball 2.0 _______________________ 229
Stabilo viltstift pen 68 _______________________704
Stabilo viltstift Point Max ____________________704
Stabilo Worker Colorful_______________________672
Staedtler driekantige kleurpotloden Ergosoft ____ 715
Staedtler fijnschrijver 308 Pigment ____________678
Staedtler fijnschrijver 334 Triplus _____________679
Staedtler Lumocolor Non permanent
Correctable F305 __________________________ 689
Staedtler Lumocolor Non permanent F316 _____ 689
Staedtler Lumocolor Non permanent M315_____ 689
Staedtler Lumocolor Non permanent S311 _____ 689
Staedtler Lumocolor permanent F318 _________ 690
Staedtler Lumocolor permanent M317 _________ 690
Staedtler Lumocolor permanent S313 _________ 690
Staedtler Lumocolor viltstift 350 ______________700
Staedtler Lumocolor viltstift 352 ______________700
Staedtler Lumocolor whiteboardpen 301 ______ 689
Staedtler Lumocolor whiteboardstift 351 ______ 689
Staedtler Lumocolor whiteboardstiften 301 _____384
Staedtler Lumocolor whiteboardstiften 351 _____384
Staedtler markeerstift Classic ________________708
Staedtler passer 55002 _____________________ 715
Staedtler passer 55050 _____________________ 715

Staedtler potloodgum Mars plastic ____________ 713
Staedtler vulpotlood Mars Micro _______________709
Standaardmaling _____________________________ 15
Stanley rolmaat _________________________ 142,720
Stanley steekwagen 125kg ___________________ 173
Stanley steekwagen 200kg __________________ 173
Stanley steekwagen 60kg ____________________ 173
Stanley Transportkar 135kg __________________ 173
Stanleymes _____________________________142,719
Steekwagens inklapbaar _____________________ 173
Stekkerdozen _______________________________ 133
Stempelhanger ____________________________ 209
Stempelhangers ___________________________ 209
Stempelkussens en -inkten __________________ 208
Stempels _____________________________ 204-209
Stevia ______________________________________25
Stick café ___________________________________ 17
Stoelmat voor harde vloerbedekking ___________ 157
Stoelmat voor zachte vloerbedekking __________ 157
Stoelmatten ________________________________ 157
Stoepborden ______________________________ 400
Stofklepmappen ________________________ 610-624
Stofzuigers ______________________________ 94-96
Straatbezem ________________________________88
Styro ladenboxen ___________________________504
Styro postsorteerunit________________________ 213
Styro sorteerunit _______________________ 213,507
Styrodoc Duo set ___________________________ 271
Suiker en melk ____________________________ 23-26
Suikerklontjes _______________________________26
Suikersticks _________________________________26
Suikerstickslait en poudre _____________________23
Suikerstiks __________________________________26
Suma alcoholdoekjes _________________________ 43
Suma milkcleaner ____________________________ 43
Suma reinigingstabletten ______________________ 43
SumUp Air pinapparaat ______________________564
Sun Classic vaatwaspoeder __________________ 109
Sun glansspoelmiddel ________________________ 109
Sun Pro Formula vaatwastabletten Eco ________ 109
Sun Professional vaatwastabletten ____________ 109
Sun vaatwastabletten All-in-One ______________ 109
Sun vaatwastabletten _______________________ 109
Sun vaatwaszout ___________________________ 109
Super sticky memoblok neon _________________456
Super sticky z-notessuper sticky z-notes _______ 461
Surebind inbindmachines _____________________343
Surebindstripbandes surebind ________________343
Swiffer _____________________________________ 87
Swiffer Duster _______________________________ 87
Swingclip klemmappen _______________________ 617
Systeemdispenser ___________________________ 73
System archiefboxen _______________________ 633
System archiefdozen ________________________634
System archieflade __________________________634
System ordnerarchiefboxen __________________634
System tijdschriftcassette ___________________507
T
Tabbladen ______________________________592-597
Tabbladen A4 11-gaats ___________________596-597
Tabbladen A4 4-gaats ___________________ 594-596
Tabbladen bedrukbaar _______________________597
Tablet accessoires ______________________ 219-220
Tablet hoezen en tassen _____________________ 218
Tabstroken ____________________________ 592-593
Tafel- en menustandaards _________________414-415
Tafelflipoverblok ____________________________404
Tafelflipovers _______________________________407
Tafelnaambordjes ___________________________ 414
Tarifold Easy Clic ____________________________ 401
Tarifold opbergtas met rits ___________________ 613
Tarifold pictogrammen _______________________ 144
TASKI Glasreiniger ___________________________ 102
TASKI Interieurreiniger _______________________ 102
TASKI Kauwgomverwijderaar __________________ 106
TASKI Sanitairreiniger _________________________ 97
TASKI Vloerreiniger __________________________ 106
Teaxi 5 handschoenen _______________________ 116
Teken- en afplakband ___________________ 538-539

Tekenblokken _______________________________488
Tekenblokken en -papier __________________488-489
Tekeningenkokers en -mappen ________________722
Tekeningenmappen __________________________722
Tekenmaterialen _____________________ 713-717-723
Tekenpapier ________________________________489
Tekstborden ________________________________ 144
Tekststempels ______________________________204
Tel- en kassarollen ______________________ 318,564
Telefoonnotitiebloks _________________________468
Telefoons en toebehoren _________________ 250-251
Termijn- en sorteermappen ______________ 624-626
Terugbelboeken _____________________________469
Tesa afdekfolie _____________________________ 176
Tesa afplaktape Basic ______________________ 538
Tesa afplaktape Precision Indoor _____________ 539
Tesa afplaktape Precision Outdoor____________ 539
Tesa afplaktape Precision Sensitive___________ 539
Tesa afplaktape Professional ________________ 539
Tesa antikrasviltjes ______________________ 177,540
Tesa antisliptape ________________________ 119,540
Tesa dubbelzijdig knutseltape _________________534
Tesa dubbelzijdig montagetape _______________534
Tesa dubbelzijdig plakband ___________________534
Tesa ECO lijmroller __________________________545
Tesa Extra Power Perfect ____________________540
Tesa Extra Power Universal __________________ 539
Tesa handdozensluiter Comfort _______________ 199
Tesa handdozensluiter Economy ______________ 199
Tesa handdozensluiter Pack ‘N Go _____________ 199
Tesa hobbylijm ______________________________546
Tesa isolatiefolie ____________________________ 177
Tesa klevende haak_________________________ 536
Tesa klevende schroef
voor behang & pleisterwerk___________________537
Tesa klevende schroef voor tegels & metaal ____537
Tesa klevende spijker
voor behang & pleisterwerk___________________537
Tesa klevende spijker voor tegels & metaal _____537
Tesa klittenband ____________________________ 177
Tesa kneedgum _____________________________534
Tesa markeringstape ________________________ 119
Tesa onzichtbaar plakband __________________ 530
Tesa plakband Crystal _______________________ 531
Tesa plakband ECO&Clear ____________________ 531
Tesa plakband Standaard ____________________ 531
Tesa plakband Transparant ___________________ 531
Tesa Posterstrips __________________________ 536
Tesa Powerbond ____________________________540
Tesa Powerstrips __________________________ 536
Tesa Reparatietape __________________________540
Tesa tochtstrips ____________________________ 176
Tesa verpakkingsplakband Eco papier __________ 197
Tesa verpakkingsplakband PP Acryl ____________ 197
Tesa verpakkingsplakband PP Strong __________ 197
Tesa verpakkingsplakband PVC Extra Strong ____ 197
Tesa verpakkingsplakband PVC Ultra Strong ____ 197
Tesa vloermarkeringstape ________________ 119,540
Tesa waarschuwingstape ____________________ 119
Texas Instruments rekenmachine 30XA ________ 311
Texas Instruments rekenmachine 30XB MultiView 311
Texas Instruments rekenmachine 84+ CE-T _____ 312
Texas Instruments rekenmachine Nspire CX II ___ 312
Textielbordentableaux en textile _______________397
Textielkoord ____________________________ 163,419
Textielmarkers _____________________________ 692
Textielplakband _____________________________540
Textielstempel _____________________________ 205
Thee ____________________________________ 20-22
Theeboxen __________________________________22
Theedispenser _______________________________22
Theedoeken _________________________________ 87
Theedoek ___________________________________ 87
Theeglazen__________________________________ 44
Theekannen _________________________________ 44
Theekist ____________________________________22
Theeschoteltje_______________________________ 44
Theetip _____________________________________ 44
Thermische inbindmachines __________________345
Thermische omslagen _______________________345

Thermische rollen _______________________ 318,564
Thermische telrollen _________________________ 318
Thermokannen _______________________________ 44
Thermoskannen ______________________________ 42
Things to do todaythings to do today __________469
Things to do todaythings-to-do-today __________468
Ticketrollen ________________________________ 123
Tijdregistratiesystemen ___________________ 160-161
Tijdschriftopbergsystemen ___________________507
Tijdsregistratie _____________________________470
TimeMoto RFID kaarten ______________________ 161
TimeMoto RFID sleutelhanger _________________ 161
TimeMoto Software _________________________ 161
TimeMoto TM-616 tijdregistratiesysteem________ 160
TimeMoto TM-626 tijdregistratiesysteem _______ 160
TimeMoto TM-818 tijdregistratiesysteem________ 160
TimeMoto TM-828 tijdregistratiesysteem _______ 160
TimeMoto TM-838 tijdregistratiesysteem _______ 160
Timmermanspen ___________________________ 693
Tipp-Ex correctiepen Shake ‘n Squeeze ________684
Tipp-Ex correctieroller Easy Correct ___________ 680
Tipp-Ex correctieroller Easy Refill Ecolutions ___ 680
Tipp-Ex correctieroller Exact-Liner Ecolutions ___ 680
Tipp-Ex correctieroller Micro tape Twist _______ 680
Tipp-Ex correctieroller Pocket Mouse __________ 680
Tipp-Ex correctieroller Pocket Mouse Mini ______ 680
Tipp-Ex correctievloeistof Rapid _______________684
Tipp-Ex Ecolutions correctieroller mini _________ 680
Tissuedispenser _____________________________68
Toebehoren papiervernietigers ________________337
Toebehoren whiteboards ________________ 385-386
Toetsenborden__________________________237-239
Toiletbrilreiniger ______________________________ 74
Toiletpapier____________________ 66,70,73,76,78,83
Toiletpapierdispenser ___________________ 66,70,73
Toiletpapierdispensers _______________ 66,70,78,83
Toiletrollen _______________________66,70,76,78,83
Toiletzeep ___________________________ 67,71,74,80
Tony’s Chocolonely klein ______________________30
Tony’s Chocolonely Tiny Box ___________________30
Topstar bureaustoel Air Syncro _______________ 150
Topstar bureaustoel Alu Star Basic ____________ 151
Topstar bureaustoel Big Star 20 ______________ 152
Topstar bureaustoel Head Point _______________ 152
Topstar bureaustoel Light Star 10 _____________ 151
Topstar bureaustoel Light Star 30 _____________ 151
Topstar bureaustoel Net Point 10 ______________ 150
Topstar bureaustoel Open Base 10 ____________ 150
Topstar bureaustoel Open Point P _____________ 150
Topstar bureaustoel Open Point SY ____________ 150
Topstar bureaustoel Point 91 _________________ 152
Topstar bureaustoel Speed Chair ______________ 152
Topstar bureaustoel Syncro Net _______________ 151
Topstar bureaustoel Syncro Pro 5 _____________ 151
Topstar bureaustoel Syncro Soft ______________ 151
Topstar bureaustoel TD lux 10 ________________ 152
Topstar bureaustoel Wellpoint 30______________ 150
Topstar bureaustoel X-Pander _________________ 152
Tork a1______________________________________ 67
Tork afvalbak 50l B1 __________________________68
Tork afvalbak B1______________________________68
Tork afvalbak B50 ____________________________68
Tork b1tork b1 ________________________________68
Tork b5tork b5 _______________________________68
Tork dispensers ___________________________ 64-68
Tork f1 ______________________________________68
Tork h1 _____________________________________64
Tork h1-matic ________________________________64
Tork h2 _____________________________________64
Tork h2-countertop ___________________________64
Tork h2-xpress _______________________________64
Tork h3 _____________________________________64
Tork h3-classic_______________________________64
Tork handdoekendispenser H2 Xpress Countertop 64
Tork handdoekendispenser H2-Xpress Multifold ___64
Tork handdoekendispenser H3-Singlefold/C-vouw _64
Tork handdoekendispenser H5 PeakServe _______64
Tork handdoekroldispenser H1-Matic ____________64
Tork handdoekroldispenser H1-Matic Sensor______64
Tork keukenrol _______________________________68

Tork luchtverfrisser A1 ________________________ 67
Tork m1 _____________________________________65
Tork m1-minidistributeurs centerfeed mini _______65
Tork m2_____________________________________65
Tork m2-mididistributeurs centerfeed ___________65
Tork poetsroldispenser M1-Mini _________________65
Tork poetsroldispenser M2-Midi_________________65
Tork poetsroldispenser Reflex __________________65
Tork poetsrolstandaard W1 ____________________65
Tork reiningingsdoeken W8 ____________________65
Tork s1______________________________________ 67
Tork s4 _____________________________________ 67
Tork servetten 1 laags ________________________ 51
Tork servetten 2 laags ________________________ 51
Tork servetten 2 laags kleur ___________________ 51
Tork servetten LinStyle _______________________ 51
Tork t1 ______________________________________66
Tork t1-jumbo ________________________________66
Tork t2 _____________________________________66
Tork t2-jumbo mini ___________________________66
Tork t2-mini roll ______________________________66
Tork t4 _____________________________________66
Tork t6 _____________________________________66
Tork tissue dispenser F1 ______________________68
Tork tissues F1_______________________________68
Tork toiletpapierdispenser T1-Jumbo ____________66
Tork toiletpapierdispenser T2 Twin Jumbo _______66
Tork toiletpapierdispenser T2-Mini Jumbo ________66
Tork toiletpapierdispenser T2-Mini Roll __________66
Tork toiletpapierdispenser T4 __________________66
Tork toiletpapierdispenser T6 Twin Mid-size ______66
Tork w-1_____________________________________65
Tork w1dérouleur sur pied _____________________65
Tork w8_____________________________________65
Tork Xpressnap servetten _____________________ 51
Tork zeepdispenser S1 ________________________ 67
Tork zeepdispenser S1 met armbeugel __________ 67
Tork zeepdispenser S4 ________________________ 67
Tork zeepdispensers S2 _______________________ 67
Torkt4 ______________________________________66
Touareg binnenmap met klep _________________604
Touareg ringband A4 2-rings _________________ 580
Touareg ringband A4 4-rings __________________ 581
Touareg verzamelboxen623
Touw ______________________________________ 194
Transparante enveloppen ____________________ 188
Transparante etiketten voor laserprinters ______480
Transparante etiketten voor printers___________480
Transparante kaft ___________________________342
Transparante voorbladen _____________________342
Transportkarren ____________________________ 173
Trapezium scheidingsstroken _________________575
Tristar airfryer FR-6994 _______________________46
Tristar contactgril GR-2650 ___________________46
Tristar Koffiezetter CM-1236 ___________________ 43
Tristar waterkoker WK-3384 ___________________46
Trophee papierpapier trophée _________________437
Trust headset Primo _________________________ 251
Trust hub Halyx USB-C USB-A 3.2 4-poorten ___ 253
Trust muis Voca ____________________________ 241
Trust powerbank Primo _____________________ 228
Trust webcam Spotlight Pro Zwart ____________248
Tub hangmappen __________________________ 630
Twistmop ___________________________________92
Twix________________________________________38
Twixbounty _________________________________38
Tyvek enveloppen _______________________ 188-189
Tyvek enveloppen zelfklevend _________________ 188
U
Ultimate hangmappen ______________________ 628
Ultraspeed rolemmer _________________________92
Uni-ball balpen Powertank ___________________ 660
Uni-ball balpenvulling Powertank ______________ 661
Uni-ball rollerpen Eye ________________________672
Uni-ball rollerpen Jetstream __________________672
Uni-ball rollerpenvulling Jetstream _____________674
Unicura handzeep met pompje _________________ 111
Unilux bureaulamp Baya LED__________________ 139
Unilux bureaulamp Nelly ______________________ 139
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Unilux bureaulamp Success 66 _______________ 139
Unilux kledinghangers hout ___________________ 171
Unilux klok Aria _____________________________ 166
Unilux klok Attraction ________________________ 166
Unilux klok Instinct __________________________ 166
Unilux klok Magnet __________________________ 166
Unilux klok Maxi Wave radio controlled _________ 166
Unilux klok Mega ____________________________ 166
Unilux klok Palma ___________________________ 166
Unilux klok Wave radio controlled ______________ 166
Unilux staande kapstok Accueil _______________ 171
Unilux staande kapstok Bora__________________ 171
Unilux staande kapstok Cypres _______________ 171
Unilux vloerlamp Baly LED ____________________ 139
Universal printpapier ________________________436
Universel box 32 ____________________________637
Univet Veiligheidsbril 506 ____________________ 118
Univet Veiligheidsbril 568 ____________________ 118
Unox Good Noodles___________________________32
Unox Good Noodles cups ______________________32
Usb-stick hoesje ___________________________ 236
USB-sticks ____________________________ 230-232
Uv markers________________________________ 693
Uvix UV-C lampen ___________________________ 120
V
Vaatwasmiddelen _______________________ 108-109
Vakantieplanners____________________________425
Vakken- en sorteerunits ______________________507
Valsgelddetectoren ______________________556-557
Van der Spek schrijfmap 2041 ________________452
Van der Spek schrijfmap 353 _________________452
Van der Spek schrijfmap 384 _________________452
Van der Spek schrijfmap 393 _________________452
Van Gilse suikerklontjes _______________________26
Van Oordt zout en peper ______________________40
Varicolor brievenbakjes ______________________ 501
Varicolor bureau-accessoires _________________497
Varicolor ladenbox ___________________________504
Vario bureaustandaard _______________________ 411
Varta batterijen Energy ______________________ 129
Varta batterijen Longlife Power _______________ 129
Varta batterijen speciaal _____________________ 129
Varta batterijen Ultra Lithium _________________ 129
Varta knoopcelbatterijen _____________________ 132
Varta oplaadbare batterijen Ready To Use ______ 130
Varta oplader Pocket ________________________ 131
Varta oplader universeel _____________________ 131
Varta powerbank ___________________________ 228
Vega bureau-accessoires _____________________497
Vegas pennenkoker_________________________ 509
Vegas plakbandhouders ______________________ 541
Veiligheid _______________________________ 119-122
Veiligheidpashouders ________________________420
Veiligheidsbrillen ____________________________ 118
Veiligheidspashouders ___________________ 162-163
Veiligheidsvesten ___________________________ 118
Velleda 1701 whiteboardstiften _______________ 382
Velleda 1701 whiteboardstift _________________ 686
Velleda 1721 whiteboardstiften _______________ 382
Velleda 1721 whiteboardstift _________________ 686
Velleda 1741 whiteboardstiften _______________ 382
Velleda 1741 whiteboardstift _________________ 686
Velleda 1781 whiteboardstiften _______________ 382
Velleda 1781 whiteboardstift _________________ 686
Velleda liquid whitebordstiften _______________ 382
Velleda liquid whitebordstift _________________ 686
Vensterenveloppen ___________________ 183,186-187
Vepa Bins as-papierbak _______________________ 54
Vepa Bins kledinghangers ____________________ 172
Vepa Bins magnetische wandkapstok 3 ________ 172
Vepa Bins papierbak kunststof _________________ 57
Vepa Bins papierbak met vlamdover ____________58
Vepa Bins papierbox __________________________ 57
Vepa Bins pedaalemmer _______________________59
Vepa Bins staande asbak______________________ 54
Vepa Bins tafelafvalbakje V-Part ________________59
Vepa Bins wandasbak ________________________55
Vepa Bins wandgarderobe Safe 10 _____________ 172
Vepa Bins wandgarderobe Safe 19 _____________ 172
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Vepa Bins wandgarderobe Safe 5 _____________ 172
Verbanddoos BHV ___________________________ 113
Verbandtrommel A __________________________ 113
Verbandtrommel B __________________________ 113
Verbandtrommels ___________________________ 113
Verlichting en lampen _____________________ 134-141
Verlofaanvraagblok __________________________470
Verpakkingsdozen ______________________ 200-202
Verpakkingsmaterialen ___________________ 193-203
Verpakkingsplakband ____________________ 196-198
Verpakkingsplakbandhouders _________________ 199
Verpakkingszakjes__________________________ 203
Verseuses __________________________________ 42
Versterkingsringen _________________________ 525
Verticale hangmappen __________________ 628-629
Verticflex hangmappen______________________ 628
Verwijderbare etiketten voor printers __________483
Verzamelmappen ________________________ 612-613
Verzendenveloppenen _______________________ 188
Verzendkokers _____________________________ 200
Vga kabel __________________________________254
Videokabels ____________________________254-256
Vikan afwasborstel ___________________________90
Vikan emmer ________________________________90
Vikan handborstel ____________________________ 91
Vikan handschep _____________________________ 91
Vikan handschraper __________________________ 91
Vikan handveger _____________________________ 91
Vikan microvezeldoek _________________________90
Vikan nagelborstel ___________________________ 91
Vikan ophangrek _____________________________ 91
Vikan schuurspons + houder ___________________89
Vikan stelen _________________________________89
Vikan stoffer en blik __________________________ 91
Vikan trekker ________________________________90
Vikan veger _________________________________ 91
Vikan velgborstel _____________________________90
Vikan vloerschrobber _________________________89
Vikan vloertrekker ____________________________90
Vikan wasborstel_____________________________89
Vileda mopset Easy Wring & Clean______________93
Vileda mopset UltraMat Turbo__________________93
Vileda mopset UltraMax _______________________93
Viltstift 68feutre 68 _________________________704
Viltstiftbord ________________________________379
Viltstiften __________________________685-706-708
Viltstiften navulinkt _________________________704
Viltstiften stationery ________________________704
Viltstiften voor cd’s en dvd’s__________________ 691
Viltstiften voor flipoverpapier _________________404
Viltstiften voor overheadsheets __________ 689-690
Viltstiften voor specialistische doeleinden _ 692-694
Viltstiften voor textiel_______________________ 692
Viltstiften voor whiteboards _________ 382-685-689
Viltstifthouder voor whiteboard ______________ 386
Vingerpleisters _____________________________ 114
Visifix visitekaartmolen _____________________ 600
Visitekaartenbakjes ________________________ 600
Visitekaartenhouders _______________________ 599
Visitekaartenmappen ________________________ 601
Visitekaartenmolens ________________________ 600
Visitekaartenringbanden _____________________ 601
Visitekaarthoesjes zelfklevend _______________ 602
Visitekaarthoezen __________________________ 602
Visitekaartjes ______________________________ 599
Visitekaartopbergsystemen______________ 599-602
Visitekaarttassen en -hoezen ________________ 602
Vlas bindtouw 2-draads ______________________ 194
Vlastouw __________________________________ 194
Vloeiboeken ________________________________627
Vloerreinigers_______________________________ 106
Voetensteunen _________________________ 154-156
Voorbladen en omslagen _________________342-343
Vouw- en binnenmappen _________________604-607
Vouwhanddoeken _________________64,69,73,75,83
Vouwhanddoekjes ____________________________ 78
Vouwhandoeken _____________________________64
Vouwmachines _____________________________ 213
Vuilniszakken ________________________________62
Vulpen en vulpeninkten _________________ 654-655

Vulpotloden ____________________________ 709,712
W
Waarschuwingstape _________________________ 123
Wafels ______________________________________29
Warme en Koude dranken _______________ 14-20-39
Wasgoedmarker ____________________________ 692
Wasmiddelen _______________________________ 110
Water ______________________________________33
Waterdispenser Basic_________________________33
Waterman Allure ___________________________ 652
Waterman Allure Pastel _____________________ 652
Waterman balpenvulling ______________________ 661
Waterman converter ________________________ 655
Waterman Expert Black CT __________________ 652
Waterman Expert Black GT __________________ 652
Waterman Expert Laque Black CT ____________ 653
Waterman Hémisphère Bright Blue ___________ 653
Waterman Hémisphère Laque Black GT________ 653
Waterman Hémisphère Steel CT ______________ 653
Waterman inkt _____________________________ 655
Waterman inktpatronen standaard nr.23 ______ 655
Wc ontkalker _____________________________ 97-98
Wc ontkalker ________________________________98
Wc papier ________________________________ 66,78
Wc papier dispensers _________________________66
Wc papierdispenser __________________________ 70
Wc papierdispensers ___________________ 70,78,83
Wc rollen____________________________70,76,78,83
Wc rollen____________________________________66
Wc rollentork t2-mini roll ______________________66
WC-Eend toiletblok ___________________________99
WC-Eend toiletontkalker _______________________98
WC-Eend toiletreiniger ________________________98
Wc-papier ___________________________70,73,76,83
WD40 contact spray ________________________ 143
WD40 droogsmeer spray _____________________ 143
WD40 multi-use spray _______________________ 143
Webcams __________________________________248
Wegbewijzering __________________________144-146
Wegenkaarten ______________________________427
Wegwerpbekers karton I’M HOT ________________48
Wegwerpbekers karton Limetta ________________48
Wegwerpbekers karton Scotty _________________48
Wegwerpbestek BIO __________________________50
Wegwerpborden BIO __________________________50
Wegwerpdoeken __________________65,69,75,78-80
Wegwerphanddoeken ______________69,73,75,78-83
Wegwerphanddoeken _________________________64
Wegwerphanddoekendistributeurs essuie-mains __64
Wegwerphandoeken __________________________69
Wegwerphandoekend _________________________64
Wegwerpservies en bestek _________________ 47-50
Werkbriefjesblok ____________________________470
Westcott afbreekmesje Office ________________ 719
Westcott afbreekmesje Premium ______________ 719
Westcott afbreekmesje Professional ___________ 719
Westcott afbreekmesjes Office _______________ 142
Westcott afbreekmesjes Premium _____________ 142
Westcott afbreekmesjes Professional __________ 142
Westcott hobbymes ______________________142,719
Westcott reservemesjes _____________________ 142
Westcott reservesnijmesjes __________________ 719
Whiteboard_________________________________379
Whiteboardfolie ____________________________ 393
Whiteboardkit _____________________________ 385
Whiteboards____________________________ 379,381
Whiteboardwissers _________________________ 385
Wijnkaarthouder _____________________________52
Wire-O winkelboek ___________________________466
Witte etiketten voor printers__________ 474,476-479
Woord-/datumstempels ______________________207
Woordstempels ____________________________ 206
Wow brievenbak dual ________________________ 501
Wow brievenbakken _________________________ 501
Wow click & store ___________________________642
Wow ladenboxen ___________________________ 506
Wow nietmachinesa _________________________ 513
Wow ordner A4 _____________________________574
Wow perforatoren __________________________ 523

Wow plakbandhouders _______________________542
Wow ringband A4 2-rings ____________________ 580
Wow ringband A4 4-rings ____________________ 582
Wow tijdschriftencassette dual _______________507
X
Xerox Nevertear_____________________________442
Xerox supplies _____________________________ 300
Xerox tonercartridges
voor Brother printers 0-999 _________________ 300
Z
Zaalveger ___________________________________88
Zaanse sauzen ______________________________40
Zakomslagen _______________________________ 188
Zakrekenmachines __________________________ 313
Zeep _______________________________ 67,71,74,80
Zeepdispenser _______________________________ 71
Zeepdispenser _______________________________ 67
Zeepdispensers ___________________________ 74,80
Zelfinktende tekststempels______________ 204-205
Zelfinktende woord-/datumstempels ___________207
Zelfklevend flip-overblok______________________404
Zelfklevende etiketten voor etiketteertang ______487
Zelfklevende memoblaadjes ______________ 459-461
Zelfklevende memoblaadjes Super Sticky ___456-458
Zelfklevende memoblaadjes Z-Notes _______ 461-463
Zelfklevende snelhechtstrips ________________ 639
Zelfklevende visitekaarthoezen ______________ 602
Zichtframes en wissellijsten __________________ 401
Zichtpanelen _______________________________ 411
Zichtpanelensysteem ________________________ 411
Zit-sta vloermatten __________________________ 154
Zoetjes _____________________________________25
Zware snijmachines ________________________ 322
Zweckform printer-etiketten __________________478
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