Kantoorgids

Kantoorartikelen
voor iedereen

Sterk door samenwerking
Als kantoorvakhandel zijn wij aangesloten
bij Quantore, één van de grootste spelers op
het gebied van kantoorartikelen. Quantore
verzorgt voor bijna 450 kantoorvakhandels in
Nederland en België al bijna 100 jaar de inkoop

Compleet assortiment

en logistiek. Zo kunnen wij ons volledig richten
op deskundig advies en persoonlijke service.
En daar proﬁteer jij weer van! Wij bieden jou
altijd een compleet assortiment, deskundig
advies en zijn altijd dichtbij!

Deskundig advies

Altijd dichtbij
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Compleet, deskundig en dichtbij

Alles onder één dak
Heb je er ooit eens over nagedacht wat je elke dag op
kantoor 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.

Aangesloten bij een groter geheel
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 23.000 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
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. We staan altijd voor je klaar; compleet,
deskundig en dichtbij.

Vind eenvoudig wat je nodig hebt
Deze catalogus bevat een overzicht van alle 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!
Bij een makkelijke manier om artikelen te zoeken, hoort ook
een makkelijke manier om die artikelen in je winkel of huis
te krijgen. Daarom kun je je bestellingen doorgeven via onze
webshop, per e-mail, fax, post of telefoon. In onze webshop
zie je ons complete assortiment, aangevuld met artikelomschrijvingen, afbeeldingen en actuele prijzen. Je kunt
eenvoudig je bestelhistorie raadplegen en zo het plaatsen
van een nieuwe order vereenvoudigen. Met een paar klikken
stel je je bestelling al samen. Bestel je 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.

Iconen handig en snel verklaard
Iconen milieukenmerken
Aandacht voor het milieu
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, kunt u herkennen aan dit logo.

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.

Paper by Nature

Sustainable Oﬀice is een branchebreed initiatief om duurzame kantoorartikelen onder de aandacht te brengen en eindgebruikers beter
te informeren over deze producten. De website omvat kantoorartikelen die voldoen aan de criteria van de productgroep kantoorartikelen, zoals deze zijn opgesteld door de gezamenlijke overheden in
opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.

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.

Europese bloem

Cradle To Cradle

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. U herkent het Europees Ecolabel aan
de bloem. En dan weet u: ‘Met de bloem kies je voor groen’.

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.

Sustainable Oﬀice

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.

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 vindt u 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. U weet dat u 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

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.

CO2 neutraal
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.

Fair Trade
Het Max Havelaar Keurmerk voor Fairtrade garandeert u 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.

Iconen handig en snel verklaard
Iconen classiﬁcatie
Huismerk

Nieuw

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 herkent u aan dit logo.

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

Icoontjes artikelniveau
Icoontjes papierkwaliteit
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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

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
20PPM

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

nr. 10

1-5 De schrijfbreedte van een beitelviltstift in millimeters.

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

4-12

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 u hierop bij het opgeven van uw bestelling.
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Prijs product- en modelwijzigingen en zet- of drukfouten voorbehouden.

Quantore Inkt & Toner:

Kleine prijs,
grote prestaties

Hoge kwaliteit én scherp geprijsd
Met Quantore Inkt & Toner print u 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 u 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

uw kantoorvakhandel.

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

Waar werk jij het prettigst?
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 interne communicatie. Zorg ervoor dat je
alles op voorraad hebt om werkdagen productief te
houden. En jouw werkomgeving geordend!

Vernieuwd assortiment
Quantore schrijfwaren
Quantore heeft het assortiment schrijfwaren
uitgebreid. Met pennen in alle soorten en
maten, vindt u zeker wat u zoekt. En goed om

te weten: ons gehele assortiment schrijfwaren is voorzien van nieuwe, betere inkt.
Gegarandeerd schrijfcomfort!

Quantore schrijfwaren zijn verkrijgbaar bij uw kantoorvakhandel

Hoofdstuk 1

Werkplek en Facilitair

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

Van bureaus en versnaperingen
tot schoonmaakmiddelen

Overal wordt
aan gedacht!
1

Koekjes
Zie pagina 23

2

Creamer

3

Zie pagina 21

Espressobonen
Zie pagina 13

Werken met plezier

STOER, STIJLVOL OF STRAK?
OF KIES JE VOOR DE COMBINATIE?
LAAT JE INSPIREREN DOOR DE
ARTIKELEN IN DIT HOOFDSTUK

Wanneer je beschikt over
een werkplek die helemaal
bij je past, werk je met
meer plezier. En dat zorgt
op haar beurt voor een
hogere concentratie en
betere kwaliteit. Aan een
ﬁjn bureau zou je zomaar
de hele dag willen werken. Toch is het belangrijk
om zo nu en dan eens te
ontspannen, je hoofd leeg
te maken of een hapje
te eten. Gelukkig zijn er
genoeg producten die jou
helpen de dag door te
komen. ’s Ochtends een
kop koﬀie, een bord soep
voor tijdens de lunch en
een heerlijk koekje voor in
de middag. En mocht je
knoeien: met een voorraad
schoonmaakmiddelen, ruim
je dat snel weer op!

4

Theedoos
Zie pagina 18

5

Honing
Zie pagina 19

Warme en Koude dranken
> KOFFIE

Douwe Egberts Senseo
koffie
•
•
•
•

•

Douwe Egberts koffiepads voor het
Senseo-apparaat.
Binnen één minuut een lekker vers
kopje koffie.
Senseo is puur koffie, niet meer, niet
minder.
In iedere pad zitten 50 hoge kwaliteit
koffiebonen die perfect gebrand en
gemalen zijn, voor een optimale
smaakbeleving.
De mix van koffiebonen uit
verschillende landen, geeft iedere
melange zijn eigen karakter.

• Voordeelzak à 36 pads.
voordeelzak Classic
voordeelzak Mild Roast
voordeelzak Strong
voordeelzak Extra Strong
voordeelzak Mocca Gourmet
voordeelzak Caffeïnevrij

891731
891729
891727
891728
891730
891726

• Voordeeldoos à 20 cups.
Elegante
Profondo
Forza
Ristretto

891685
891686
891683
891684

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

891766
891767
891740
891829

Douwe Egberts L'OR
Espresso koffie
•

Met Douwe Egberts L'OR Espresso
capsules bieden we u een heerlijke
espresso koffie van de hoogste
kwaliteit.
• Deze capsules zijn te gebruiken in
Nespresso koffiemachines.
• De Koffie-experts hebben de
allermooiste melanges samengesteld
van 100% arabicakoffie.
• Iedere capsule is individueel verpakt om
de intensiteit en de rijkdom van het
aroma te behouden.

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.
• Deze melange is heel geschikt om alle
koffievariëteiten mee te maken zoals
cappuccino en koffie verkeerd.
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• Zak à 8 pads.
cappucino

891796

• Dispenser à 50 stuks.
dispenser Regular

891722

Warme en Koude dranken

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.
• Een 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 koffie
bonen

•

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

•

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

Roodmerk standaardmaling
1000gr

891824

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

891771
891696

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.
• Een krachtige espresso, vol van smaak
en een uitstekende basis voor
koffiecreaties met melk, zoals
cappuccino en caffé latte.

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

891724
891750
891828
891697

Product niet gevonden? Bel ons voor meer informatie!
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Douwe Egberts
automatenkoffie
Douwe Egberts oploskoffie
•

Douwe Egberts kwaliteitskoffie voor de
automaat.
• Douwe Egberts is de geurige, pittige
koffie die in Nederland het meest
gedronken wordt.
• Een 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

café cappuccino 80 sticks
à 12,5gr

891717

Douwe Egberts Instant Classic wordt
samengesteld uit Arabica bonen uit
Afrika en Centraal- en Zuid-Amerika,
aangevuld met hoogwaardige Robusta
bonen.
• De medium branding van deze bonen
maakt deze melange rond en
evenwichtig, maar met voldoende pit. .

Classic 300gr

891699

Douwe Egberts
cappuccino stick
•

Geniet van een rijke en karakteristieke
koffiepauze met Douwe Egberts
cappuccino.
• Elke cappuccinostick bevat een
combinatie van koffie, melk en suiker
om elke keer de ideale hoeveelheid
melkschuim te maken zodat u altijd een
perfecte cappuccino krijgt.
• Voeg water toe voor een rijk, romig
resultaat.
• In handige dispencerdoos.

KOFFIEZET
APPARATUUR

Verse filterkoffie, natuurlijk gezet met
de snelfilterapparatuur van Bravilor.
De range bestaat uit diverse
apparaten en biedt de mogelijkheid
om op elke locatie, snel en eenvoudig
heerlijke koffie te zetten. Voor ons
assortiment koffiezetapparaten zie
pagina 32 en 33.

Kanis & Gunnink koffie
•

Filterkoffie van de eerste kwaliteit
tegen de gunstigste prijs.
• Kwaliteitskoffie in standaardmaling én
snelfiltermaling.
• Aroma rood is de geurige, pittige koffie
die in Nederland het meest gedronken
wordt.
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Roodmerk hotelmelange
2500gr
Roodmerk Standaardmaling
1000gr
Roodmerk Snelfiltermaling
1000gr

891825
891826
891827

Warme en Koude dranken

Fair koffie snelfiltermaling

Fair espressobonen

•

•

•

•

•
•

De koffiebonen voor deze aroma koffie
zijn afkomstig van diverse
gecertificeerde koffiecoöperaties in
Afrika en Latijns-Amerika.
Koffie is een natuurproduct, de smaak
van koffiebonen kan, net als die van
druiven, per oogst, per regio, per jaar
verschillen.
Door de koffiebonen van verschillende
herkomst zorgvuldig te melangeren,
heeft de aroma koffie een constante
smaak.
De Arabicabonen geven deze melange
een lekkere, aromatische smaak.
De Robustabonen zorgen voor de body
en kracht van de koffie.

•

•
•

snelfiltermaling 900gr
snelfiltermaling biologisch
900gr

891842

•

891843

De koffiebonen voor deze aroma koffie
zijn afkomstig van diverse
gecertificeerde koffiecoöperaties in
Afrika en Latijns-Amerika.
Koffie is een natuurproduct, de smaak
van koffiebonen kan, net als die van
druiven, per oogst, per regio, per jaar
verschillen.
De 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.

Espresso bonen 900gr
Espresso bonen biologisch
900gr

891844
891845

Doos à 170 stuks melk

890406

> THEE

Fair Trade thee
•

•

•

•

Pickwick én Fairtrade werken samen.
Thee drinken op het werk nu nóg
(h)eerlijker.
• Daarom introduceert Pickwick nu zes
Fairtrade smaken die het internationale
Fairtrade keurmerk van Max Havelaar
voeren.
• Deze thee is duurzaam geproduceerd
en zorgt voor betere leef- en
werkomstandigheden van theearbeiders in ontwikkelingslanden.

De zakjes zijn individueel verpakt.
Deze thee wordt geleverd per 3 dozen
à 25 zakjes.
• Utz gecertificeerd.
Earl Grey
Engelse melange
Groene thee lemon
Rooibos
Bosvruchten
Munt

890375
890376
890379
890380
890388
890395

> SUIKER EN MELK

> KOEKJES EN SNOEP

Fair Trade suiker
•

Deze rietsuiker is ongeraffineerd.
Het is suiker in zijn natuurlijke vorm.
• Dat betekent dat hij niet eindeloos is
gewassen, gemalen, gewalst en
ontkleurd.
• Om te beginnen houdt de rietsuiker
daardoor zijn heerlijke smaak en mooie
kleur.
• En zo behoudt hij ook nog eens zijn
vitaminen en mineralen.

Fair Trade chocolade Care

•

•

Fair Trade suikersticks
à 600 stuks

890030

Fair Trade Original melkchocolaatjes
zijn hygiënisch per stuk verpakt en
verkrijgbaar in een mooie silo à
170stuks.
• Kiest u voor duurzame koffie en thee,
kies dan ook de producten voor bij de
koffie of thee met een duurzaam oog,
zoals deze fairtrade chocolaatjes.

Product niet gevonden? Bel ons voor meer informatie!
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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.
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.
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.

Yellow label zonder envelop
Yellow label met envelop
Breakfast zonder envelop
Earl Grey zonder envelop
Green Tea Mint met envelop

890012
890013
890014
890015
890016

Earl Grey
Breakfast
Yellow label
Green Tea
Green Tea Lemon
Green Tea Mint
Green Tea Citrus
Green Tea Oriënt
Blue fruit
Forest fruit
Strawberry
Lemon
Camomile
Rooibos

890019
890020
890017
890027
890026
890023
890024.
890025
890022
890021
890045
890028
890018
890029

Earl Grey
Englisch Breakfast
Zwarte Ceylon
Groene thee Munt
Groene thee Sencha
Groene thee Mandarijn
Bosvruchten
Perzik Mango
Citroen
Subtile Mint
Afrikaanse Rooibos
Aziatisch wit + rozenblaadjes

899991
899989
899998
899999
899995
899990
899992
899996
899993
899988
899994
899997

Lipton thee Exclusive
selection
•

•

•

•
•

•

Lipton Exclusive Selection is hét
concept bij uitstek voor bedrijven en
restaurants.
Het Lipton Exclusive Selection is een
zorgvuldig uitgekozen range van 12
verschillende varianten om aan de
verschillende voorkeuren van uw
gasten te voldoen.
Het assortiment bevat lange
theeblaadjes en kruiden, gecombineerd
met zichtbare stukjes fruit en bloemen.
De thee zit verpakt in een semitransparant, piramidevormig theebuiltje.
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.
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Pickwick thee
grootverpakking
•
•
•
•
•

Een lekkere kop Pickwick thee voor uw
werknemers of gasten?
Thee in diverse smaken.
In zakjes met óf zonder envelop.
100 zakjes in één doos.
Utz gecertificeerd.

Engelse melange 2gr met envelop
891709
Engelse melange 2gr zonder envelop
891849
Engelse melange 4gr zonder envelop
891848
Groene thee met envelop
891713
Earl Grey met envelop
890060
Ceylon melange met envelop
890061
Ceylon melange zonder envelop 891850
Rooibos met envelop
891714
Bosvruchten met envelop
891846
Sterrenmunt met envelop
891847

Pickwick thee
•
•
•
•
•

Een lekkere kop Pickwick thee voor uw
werknemers of gasten?
Thee in diverse smaken.
De zakjes zijn individueel verpakt.
Deze smaken thee wordt geleverd per
3 dozen à 25 zakjes.
Utz gecertificeerd.

Earl Grey
Engelse melange
Groene thee pure
Groene thee cranberry
Groene thee lemon
Rooibos
Rooibos honing

890375
890376
890377
890378
890379
890380
890381

Earl Grey
Green Lemon
Mint
Englisch
Green Pure
Rooibos Vanilla
Forest Fruit
Lemon

891687
891688
891689
891690
891691
891692
891693
891694

Sterrenmunt
Wintergloed
Kaneel
Minty Morocco
Zoethout
Aardbeien
Bosvruchten

890382
890383
890384
890385
890386
890387
890388

Citroen
Mango
Sinaasappel
Tropische vruchten
Ananas
Kamille
Munt

890389
890390
890391
890392
890393
890394
890395

Pickwick thee Master
Selection
•

De Pickwick Master Selection.
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.
• Dozen met 25 zakjes van 1,5gr.
• Utz gecertificeerd.
•

Product niet gevonden? Bel ons voor meer informatie!
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Pickwick theedispenser
•
•

Pickwick thee combibox

•

•

•

Thee in diverse smaken.
De Pickwick Thee top 10 biedt u een
gevarieerd aanbod theemelanges.
• De zakjes zijn individueel verpakt.
• Deze thee wordt geleverd per 6 of 10
dozen à 25 zakjes.
•

multipack top 10
multipack feel good
multipack fruit

890396
890397
890398

•
•

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.
Afmetingen 26x19x53cm.

theedispenser 8 vaks

890399

EEN CADEAUTJE
BIJ DE KOFFIE
OF THEE

Pickwick theekist
•
•
•

•

Een cadeautje bij de koffie ? Een lekker extraatje voor gasten of klanten. Vooral
ook een gebaar van gastvrijheid. Met ons assortiment verrukkelijke koekjes kunt u
in elk bedrijf en in iedere organisatie voor de dag komen. Kijk voor ons assortiment
op pagina 22 en 23.
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•

Schenkt u thee aan uw werknemers of
gasten?
Een stijlvolle presentatie is een must.
Met de Pickwick theekist kunt u de
verschillende thee smaken makkelijk
opbergen maar ook presenteren.
Kies voor de gevulde Pickwick Fairtrade
Bamboe kist, dan kunt u de theekist
gemakkelijk verplaatsen en eventueel
presenteren aan uw gasten.
Theekist met 6 of 12 smaken thee,
afhankelijk van het model.

bamboe theekist met 6 smaken thee
890401
bamboe theekist met 12 smaken thee
890402

Warme en Koude dranken
> CACAO

> SUIKER EN MELK

Canderel zoetjes
R

•

Nestle Hot chocolade
•

Nestle Hot Chocolate mix.
Instantpoeder voor chocoladedrank.
• Makkelijk en snel een kopje warme
chocoladedrank.
•

50 zakjes hot chocolate

890219

Een Canderel stick is het ideale
caloriearme alternatief.
• Je proeft nog steeds de smaak van
suiker, door het unieke recept van
Canderel.
• De basis zijn extracten van de Stevia
plant, een kruidachtige plant die
oorspronkelijk uit Zuid-Amerika komt.

Canderel zoetjesstick
500 stuks à 0,5gr

890046

Elite honingsticks 100 stuks

890405

Elite honingsticks
•

Van Oordt honingsticks zijn
verkrijgbaar in een handige
dispenserdoos à 100 stuks.
• Eén honingstick bevat 8 gram
gemengde bloesemhoning.
• De sticks zijn gemaakt van aluminiumcoated materiaal en zorgen voor een
lange houdbaarheid.
• Met de portieverpakkingen van Van
Oordt kiest u voor: hygiëne, minder
verspilling, tijdbesparing, perfecte
dosering en gebruiksklaarheid.

Natrena zoetjes
•

Douwe Egberts Cacao
Fantasy
•

Deze Cacao Fantasy is in twee
varianten leverbaar, als dispenserdoos
met 100 zakjes van 22gram, óf een zak
van 1000 gram.

DE cacaofantasie box
met 100 zakjes
891716
DE cacaofantasie Blue melk 1000gr
891741

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.
• De zoetjes zijn verkrijgbaar in 4
verpakkingen, namelijk tafeldispensers
met 100 en 400 zoetjes en een
navulverpakking met 800 zoetjes en
sachets.

Natrena zakdispenser
met 100 stuks
891695
Natrena zoetjesdispenser
met 400 stuks
891703
Natrena navulling met 800 stuks
891763
Natrena zoetjessachets
500 stuks à 2 zoetjes
891705

Product niet gevonden? Bel ons voor meer informatie!
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Quantore suiker- en
melksticks
•
•

Ingrediënten voor koffie en thee.
Suiker- én melksticks.

Quantore suikersticks à 1000 stuks
890031
Quantore creamersticks à 1000 stuks
890032

Sensations Suiker- en
melk sticks
•
•

Ingrediënten voor koffie en thee.
Suiker én melksticks.

Sensations suikersticks 1000 stuks
890033
Sensations creamersticks 1000 stuks
890036

Fancy Blue suikeren melk sticks
•

Van Oordt Fancy Blue suikersticks en
creamersticks zijn verkrijgbaar in een
handige dispenserdoos à 1000 stuks.
• De sticks maken onderdeel uit van een
complete koffielijn met een eigentijds
design.
• Met de portieverpakkingen van kiest u
voor: hygiëne, minder verspilling,
tijdbesparing, perfecte dosering en
gebruiksklaarheid.

Fancy Blue suikersticks à 1000 stuks
890403
Fancy Blue creamersticks à 1000 stuks
890404

Suikerklontjes
•

Ingrediënten voor koffie en thee.

suikerklontjes 1kg

890037

Fair Trade suiker
•

Deze rietsuiker is ongeraffineerd.
Het is suiker in zijn natuurlijke
vorm.
• Dat betekent dat hij niet
eindeloos is gewassen, gemalen,
gewalst en ontkleurd.
• Om te beginnen houdt de rietsuiker
daardoor zijn heerlijke smaak en mooie
kleur.
• En zo behoudt hij ook nog eens zijn
vitaminen en mineralen.
•
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Completa Koffiecreamer
•

Fair Trade suikersticks à 600 stuks
890030

Completa is koffiecreamer voor een
heerlijke kop koffie.
• Handig in gebruik en lang houdbaar
buiten de koelkast.
• Per pot leverbaar.

• Besteladvies pak à 6 potten.
pot à 200gr
890035

Warme en Koude dranken

Douwe Egberts suiker en
melk
•

Ingrediënten voor koffie en thee.

DE suikersticks 500 stuks
890073
DE creamersticks 500 stuks
890098
DE suikersticks 900 stuks
890074
DE creamersticks 900 stuks
890099
DE koffiemelk halfroom 7,5 gram
240 cups
891739
DE automatensuiker 1500gr
891742
DE automatenmelkpoeder 1000gr 891751
DE licht en romig 1000gr
891735

• Besteladvies doos à 20 pak.
koffiemelkcups halfroom 10 stuks

Friesche Vlag Koffiemelk

890371
koffiemelkcups vol goudband 10 stuks
890372
koffiemelk pak à 455ml. Friesche vlag
halvamel
897026

•

Ingrediënten voor koffie en thee.
Verzacht je koffie met onze koffiemelk.
• Met een wolkje in je koffie creeer je
jouw perfecte koffie.
•

• Per doos leverbaar.
koffiemelkcups 400 stuks Friessche Vlag
goudband
890373

Douwe Egberts
tafelstandaard
•

Deze vernieuwde tafelstandaard biedt
u het gemak uw melk, suiker en
toebehoren op overzichelijke wijze te
presenteren en wordt geleverd met o.a.
melk, suikersticks en diverse
theesoorten.
• Tafelstandaard met 5 vakken voor al
uw ingrediënten voor koffie en thee.

Elite suiker en melk
•

antraciet/wit

891734

•

De Elite Koffielijn.
Verpakt een een fraaie dispenser.

Elite suikersticks 200 stuks
890122
Elite koffiecreamer stick 200 stuks
890123
Elite koffiemelkcups halfvolle
melk 240 stuks
890072

Product niet gevonden? Bel ons voor meer informatie!
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> KOEKJES EN SNOEP

Côte d'Or Mignonnette
chocolade
•

De authenticiteit van echte Côte d’Orchocolade geconcentreerd in een klein
tablet.
• Heerlijk voor bij de koffie.
• Ingrediënten: suiker, volle melkpoeder,
cacaoboter, cacaomassa, weipoeder,
emulgator (sojalecithine), aroma’s.
cacao: minstens 35%.

Douwe Egberts
boterkoekjes
•
•

Pak à 24 stuks.
Doos à 120 stuks

890217
890218

Douwe Egberts Boterkoekjes.
De koekjes zijn per stuk verpakt in
Douwe Egberts folie en worden
geleverd in een doos van 150 stuks.

boterkoekjes 150 stuks

890054

Elite koekjes
assorti
•

Fairtrade chocolade Care
•

Fair Trade Original melkchocolaatjes
zijn hygiënisch per stuk verpakt en
verkrijgbaar in een mooie silo à
170stuks.

Doos à 170 stuks melk

890406

De Elite koekjesmix maakt onder deel
uit van de Elite koffielijn.
• Met de Elite koffielijn hebt u namelijk
alles rondom het kopje in een mooie
handzame verpakking.
• Verpakt een een fraaie dispenser.

Elite Koffiekoekjes assorti 68 stuks
890125

Merci chocolade
•

Tony's Chocolonely
•

Deze bescheiden chocolaatjes doen
het prima bij de koffie, thee en zelfs bij
de chocolademelk.
• Een display bevat 140 chocolaatjes
van 5 gram.
• Met Tony's Chocolonely maakt u een
belangrijke stap richting 100% eerlijke
chocolade.
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doos à 700gr melk
doos à 700gr puur

891859
891860

Ontdek de drie heerlijke, zorgvuldig
geselecteerde chocoladevarianten van
merci Finest Selection, gemaakt van de
beste ingrediënten.
• Merci Finest Selection Assorti 400g –
voor elk wat wils. (Melkchocolade,
Mokka-room, Amandel-hazelnoot,
Hazelnoot-praliné, Marsepein, Pure
chocolade, Pure chocolademousse en
Melk-praliné.)

•

Per pak leverbaar.
Besteladvies doos à 8 pakken.
doos à 400gr assorti
890334
•

Warme en Koude dranken

Elite koekjes Speculoos
•
•

Elite speculoos is verkrijgbaar in een
doos à 200 stuks.
• Een heerlijk koekje voor bij de thee.
• Per portie verpakt dus altijd even vers
en lekker krokant.

Elite mini stroopwafels
•

Elite speculoos 200 stuks

890325

Elite koekjes Delicious
assorti

Elite koekjes assorti
•
•

Een lekker extraatje voor gasten of
klanten.
• Geen zorgen over de versheid, alle
koekjes zijn handig per stuk verpakt.

Fair Trade Original ministroopwafels zijn
hygiënisch per stuk verpakt en
verkrijgbaar in een doos à 150 stuks.

Coffee Time bestaat uit 4 heerlijke
koekjes: Bastogne, Café Noir,
Koffiewafel en Coconut Trio.

Koffiekoekjes assorti 120 stuks 890318

Mini stroopwafels 150 stuks

•

•

Een lekker extraatje voor gasten of
klanten.
• Geen zorgen over de versheid, alle
koekjes zijn handig per stuk verpakt.

Elite koekjes Fantastic
assorti
•

Een lekker extraatje voor gasten of
klanten.
• Geen zorgen over de versheid, alle
koekjes zijn handig per stuk verpakt.

•

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

Fantastic assorti 120 stuks

890317

•

Elite Chocolate Sensation is een
gechocolateerd koekassortiment en
verkrijgbaar in een doos à 120 stuks.
• Geen zorgen over de versheid, want
alle koekjes zijn per stuk verpakt in een
eigentijdse vrolijke verpakking.

890407

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

Delicious assorti 120 stuks

•

Elite koekjes chocolade
sensations

Kiest u voor duurzame koffie en thee,
kies dan ook de producten voor bij de
koffie of thee met een duurzaam oog
zoals deze fairtrade stroopwafeltjes.

890319

Geniet van acht heerlijke koekjes en
chocolaatjes: Lady Kathy, Praliné,
Galleta Butterfly Blanco, Orange Cake,
Choc choc lait Bresilien,
Biarritz/ChocoloRondo,
Gechocolateerde stroopwafeln en
Dipspritz.

Chocolate Sensations assorti
120 stuks

Product niet gevonden? Bel ons voor meer informatie!

890408
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Pringles chips
•

Heb je zin in iets lekkers of verlang je
naar een snack barstensvol extra
smaak, Ontdek de verschillende
smaken en vind jouw perfecte Pringles
match.
• In kokers van 40gr.

hot en spicy
sour cream en onion
original
paprika

890206
890207
890208
890209

Snoep
•
•

Pepermunt 200gr.
Drop 750gr.

pepermunt 200gr
drop 750gr

897081
897092

candybox

890210

Mars 32x51gr
Snickers 32x50gr
Bounty 24x57gr
Twix 25x50gr
M&M's pinda 24x45gr

891861
891862
891863
891864
891865

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.

Haribo snoep
•

Haribo heeft een zeer veelzijdig
assortiment.
• Het assortiment voorziet in alle
behoeften van de consument; of je nu
houdt van drop, fruitgom,
kauwbonbons, spekjes, schuimblokken,
trekdrop of zoet, zuur of fruitig, Haribo
heeft voor ieder wat wils.
• De artikelen zijn stuk voor stuk van
uitstekende kwaliteit, geproduceerd
onder strenge kwaliteitscontroles en
met zoveel mogelijk natuurlijke
grondstoffen.

• Box à 650 gram.
Kindermix
Color-Rado
Dropmix gekleurd
Fruitgom Mix

890200
890201
890212
890213

Candybars
•

Zak à 75 gram.
Happy Cherries
Happy Cola
Kikkers
Starmix
Tangfastics
Mao Mix

890203
890204
890205
890214
890215
890216

•

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 M&M pinda's.
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> SOEP

Cup-a-Soup Mini automaat
producten
Cup-a-soup Mini automaat
•
•
•
•
•
•
•
•

Stijlvolle automaat met 3 smaken soep.
Met één druk op de knop wordt de soep
gedoseerd.
Zelf heet water toevoegen en genieten
maar.
Potentiële gebruikers 50-150 personen.
3 wisselbare Cup-a-Soup smaken.
Compacte, stijlvolle automaat.
Instelbaar volume voor bekers en
mokken.

•

Afmetingen 422x234x380mm.
• Deze mini automaat wordt zonder soep
geleverd.

•
•

mini automaat
890137
1000 kartonnen bekers
(20 rol van 50 stuks)
890121
2250 foam bekers met roerstaafjes
890113

•

•

> GOOD NOODLES

Met Cup-a-Soup blijft iedereen scherp
en alert.
Cup-a-Soup heeft verrassend lekker
nieuws, we zijn vernieuwd!
Goede smaak kan alleen slagen met de
beste ingrediënten.
Daarom is Cup-a-Soup nu zonder
toegevoegde smaakversterkers,
kunstmatige kleurstoffen en
conserveermiddelen.
Navulzakken voor de Mini automaat.

•

Navulling voor dispenser.
Zak à 40 porties voor 140ml.
tomaat
rundvlees
Chinese tomaat
kerrie
champignon creme
kip
Chinese kip
•

891010
891011
891012
891013
891014
891015
891017

> SOEP

Cup-a-Soup toebehoren
•

Unox Good Noodles

Pak à 6 bekers.
kip
groenten

890115
890116

• Doos à 11 zakjes.
kip
groenten
sate
kerrie

890117
890120
890119
890118

•

Deze noodles van Unox zijn de ideale
snack voor de lekkere trek.
• Voeg kokend water toe en binnen 3
minuten kun je genieten van een portie
overheerlijke noodles in diverse
smaken.
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•

Cup-a-Soup bekers.
De bekers hebben een inhoud van
140ml en hebben een niveau indicator.
• Deze bekers zijn geschikt voor al uw
warme dranken.
• Geschikt voor Cup-a-Soup Mini
automaat en Cup-a-Soup Table Top
automaat.
•

•

Leverbaar in karton en in isolerende
foam.

• De originele Cup-a-Soup beker.
1000 kartonnen bekers
(20 rol van 50 stuks)
890121
2250 foam bekers met roerstaafjes
890113

Warme en Koude dranken

Cup-a-Soup Carrousel
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Het draaisysteem met 6 Cup-a-Soup
smaken, bekers en roerstaafjes.
De Carrousel past in iedere coffeecorner, keuken en op tafel.
6 smaken Cup-a-Soup en de Carrousel
is compleet voor gebruik.
Potentiële gebruikers 5-50 personen.
6 wisselbare Cup-a-Soup smaken.
Handig en compact draaisysteem.
Geen wateraansluiting nodig.
Afmetingen Carrousel hoogte ca. 50cm,
diameter 35cm.
Inclusief de smaken soep: tomaat,
champignon creme, kip, chinese
tomaat, mosterd en groente.

carroussel met 6 soorten soep 890141
1000 kartonnen bekers
(20 rol van 50 stuks)
890121
2250 foam bekers met roerstaafjes
890113

Cup-a-Soup Carrousel
producten
•
•
•
•

•
•

Met Cup-a-Soup blijft iedereen scherp
en alert.
Cup-a-Soup heeft verrassend lekker
nieuws, we zijn vernieuwd!
Goede smaak kan alleen slagen met de
beste ingrediënten.
Daarom is Cup-a-Soup nu zonder
toegevoegde smaakversterkers,
kunstmatige kleurstoffen en
conserveermiddelen.
Dozen met losse zakjes soep.
Navullingen voor de carrousel.

• Doos à 21 porties voor 175ml.
aspergesoep
champignon crémesoep
champignon/ham soep
Chinese kippensoep
Chinese tomatensoep
erwtensoep
Franse uiensoep
groentesoep

890180
890181
890182
890183
890184
890185
890186
890187

Hongaarse goulashsoep
kerriesoep
kippensoep
koninginnesoep
spicy tomatensoep
prei-cremesoep
rundvleessoep
Thaise spicy kippensoep

890188
890189
890190
890191
890192
890193
890194
890195

tomatensoep
Toscaanse tomatensoep
tomaten-crémesoep
mosterd
Indiase kerrie
heldere kruidige kip
heldere runderbouillon
heldere tuinkruiden

Product niet gevonden? Bel ons voor meer informatie!

890196
890197
890198
890199
890134
890130
890132
890133
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> FRISDRANKEN

•

Blik van 0,33 liter.
Verpakkingseenheid tray à 24 stuks.
Coca Cola Regular
897061
Coca Cola Light
897062
Coca Cola Zero
897045
Coca Cola Zero Cherry
897043
Coca Cola Life
897040
•

Coca Cola
•

"De" originele, iconische, heerlijke
frisdrank verfrist mensen op ieder
moment, overal ter wereld.
• Coca-Cola werd in 1886 door de
apotheker Dr. John Pemberton
ontwikkeld.
• Het maakt alledaagse momenten al 130
jaar lang bijzonder.

•

Petfles van 0,50 liter.
Verpakkingseenheid tray à 24 stuks.
Coca Cola Regular
897065
•

• Verpakkingseenheid tray à 12 stuks.
Coca Cola Light
897066
Coca Cola Zero
897041

Chaudfontaine Fusion
•

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.

•

Petfles van 0,50 liter.
• Verpakkingseenheid tray à 24 stuks.
Chaudfontaine blauw
897049
Chaudfontaine rood
897050

Het is nieuw, licht bruisend met een
vleugje fruit: Chaudfontaine Fusion.
• Een samensmelting van licht bruisend
natuurlijk mineraalwater gewonnen aan
de voet van de Belgische Ardennen met
natuurlijke aroma’s.
• Chaudfontaine Fusion is vanaf vandaag
verkrijgbaar in de smaken citroen en
pompelmoes-cranberry.
• De nieuwe varianten bevatten geen
suiker of kunstmatige toevoegingen en
zijn calorievrij.

•

Petfles van 0,50 liter.
Verpakkingseenheid tray à 6 stuks.
Chaudfontaine Fusion Citroen 897082
Chaudfontaine Fusion
Pompelmoes
897083
•

Fanta
•

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.

Sprite
•

•

Blik van 0,33 liter.
• Verpakkingseenheid tray à 24 stuks.
Fanta Orange
897063
Fanta Cassis
897064
Fanta Lemon
897028
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•

Petfles van 0,50 liter.
Verpakkingseenheid tray à 12 stuks.
Fanta Orange
897067
•

Sprite, de ideale dorstlesser met
unieke, verfrissende lemon-lime smaak.
• Sprite is de verfrissende dorstlesser.
• Nu zonder suiker en zonder calorieën.
• Sprite heeft natuurlijke fruitsmaken om
lang van te genieten.

•

Blik van 0,33 liter.
Verpakkingseenheid tray à 24 stuks.
Sprite
897048
•

Warme en Koude dranken

Lipton Ice Tea
•

Lipton Ice Tea Green is een heerlijk
verfrissende koolzuurvrije frisdrank op
basis van groene thee.
• Deels gezoet met zoetstof van
natuurlijke oorsprong: de stevia-plant.
• Laag in calorieën met maar 20kcal
p/100ml.

•

Blik van 0,33 liter.
Verpakkingseenheid tray à 24 stuks.
Lipton Ice Tea Peach
897019
Lipton Ice Tea Sparkling
897020
Lipton Ice Tea Green
897021
•

Aquarius
Appelsientje
•
•

Het fruit wordt speciaal voor
Appelsientje geselecteerd en geperst.
• De zorgvuldige behandeling zorgt
ervoor dat je altijd kunt vertrouwen op
de beste kwaliteit.
• Onze pure sappen zijn ongezoet en
bevatten uitsluitend de van nature in
het fruit aanwezige fruitsuikers.
• Lekker puur fruit.

•

Petfles van 0,40 liter.
• Verpakkingseenheid tray à 12 stuks.
Appelsientje appelsap
897029

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.
• Het richt zich in eerste instantie op het
aanvullen van vocht en geeft
daarnaast energie.
• Bovendien bevat Aquarius
toegevoegde vitamines.

Fristi

Chocomel

•

•

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
multivruchtensap uit geconcentreerd
sap.

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

•

Blik van 0,33 liter.
Verpakkingseenheid tray à 24 stuks.
Aquarius Orange
897030
Aquarius Lemon
897031
•

•

•

Blik van 0,25 liter.
Verpakkingseenheid tray à 24 stuks.
Fristi
897052
•

•

Blik van 0,25 liter.
Verpakkingseenheid tray à 24 stuks.
Chocomel
897051
•

Product niet gevonden? Bel ons voor meer informatie!
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> BIER

Heineken bier
Minute Maid
•

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.

•

Blik van 0,33 liter.
Verpakkingseenheid tray à 24 stuks.
Minute Maid Orange
897047
Minute Maid Appelsap
897044
•

Ervaar waar je ook bent wat echte klasse
is met een koud blikje Heineken.
• In het blik, beschermd tegen licht en
lucht, behoudt het bier de rijke smaak,
de verfrissende helderheid en de
prachtige goudgele kleur.

•

Blik van 0.33 liter.

• Verpakkingseenheid tray à 24 stuks.
Heineken bier
897071

Monster
•

Maak het blik open en geniet van de
gemeenste energie van deze planeet,
Monster energy.
• In ons lab maakten we een dubbele
shot van ons energie brouwsel.
• Monster levert een boosaardige punch,
maar heeft een zachte smaak waar je
echt van kunt genieten.

•

Blik van 0,50 liter.
Verpakkingseenheid tray à 12 stuks.
Monster energy
897039
•

Bavaria bier
•

Red Bull
•
•

Red Bull Energy Drink is een functionele
drank, speciaal ontwikkeld voor
momenten waarop je meer wilt
presteren.
• Red Bull geeft je vleugels wanneer jij ze
nodig hebt.
• Wat zit erin? cafeïne, Taurine,
vitaminen B, Sucrose & Glucose +
Alpenwater.
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•
•

•
•

Blik van 0,25 liter.
• Verpakkingseenheid tray à 24 stuks.
Red Bull
897032
Red Bull suikervrij
897058

•

Bavaria Premium is een helder
lichtblond pils, gebrouwen met
gerstemout, tarwe, natuurlijk
mineraalwater en hop.
Fris, fruitig en licht hoppig.
Vol van smaak en mooi in balans.
Een toegankelijk zuiver pils gebrouwen
met de beste ingrediënten en natuurlijk
mineraalwater uit eigen bron.
Bavaria 0.0% heeft een stevige ‘bite’ in
de afdronk, zonder alcohol.
Gebrouwen met de beste ingrediënten
en natuurlijk mineraalwater uit eigen
bron en de original sinds 1978.

•

Blik van 0.33 liter.
Verpakkingseenheid tray à 24 stuks.
Bavaria bier
897017
Bavaria bier 0.0%
897018
•

Warme en Koude dranken
> WATER

> LIMONADESIROOP

O-Water
•
•
•
•
•
•
•
•

Mineraalwater.
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.

Karvan Cevitam
•

O-Water 18 Liter
O-Water reinigingsset

897075
897076

Met Karvan Cévitam maak je in een
handomdraai een lekker fruitige
dorstlesser, helemaal naar eigen
smaak.
• Karvan Cévitam bevat 75% fruit en
geeft water de smaak van echt fruit.
• Karvan Cévitam bevat natuurlijke
ingredienten en geen kleurstoffen.

•

Bus à 750ml.
Per stuk leverbaar.
• Besteladvies pak à 6 bussen.
Cassis
897024
Aardbei
897025
•

> MELK

Landhof houdbare melk
•

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.

• Verpakkingseenheid tray à 12 stuks.
halfvolle melk 1L
897037
volle melk 1L
897038

SNEL VINDEN
WAT U ZOEKT

Dankzij de logische hoofdstukindeling en
de handige kleurentabs raakt u het spoor
in onze catalogus nooit bijster. Achterin
vindt u een uitgebreide inhoudsopgave,
waarin u zowel alfabetisch als op
artikelnummer kunt zoeken.

Waterdispenser Basic
•

•

•

•

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).
lichtgrijs

897073

Product niet gevonden? Bel ons voor meer informatie!
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Keuken- en kantine-artikelen
> KOFFIEZETAPPARATUUR EN TOEBEHOREN

Melitta koffiezetter
•
•

Philips Senseo

•
•

Met de Senseo koffiezetter krijgt u het
ultieme koffiegenot op een nog
gemakkelijkere manier.
• Met het interactieve display kunt zelf
uw koffievolume bepalen.
• Keer op keer 1 of 2 heerlijke kopjes
koffie met een Crème-laagje in minder
dan 60 sec.

•
•

•
•

zwart

890527

•

Melitta Enjoy koffiezetapparaat met
een modern design in twee kleuren.
Geschikt voor 10 tot 12 kopjes koffie.
Met Aroma-selector, voor individuele
koffiesmaak van mild tot sterk.
Koffietemperatuur 93 graden.
De Enjoy heeft een zwenkfilter met
uitneembare filterhouder en
druppelstop.
Vermogen 850W.
Afmeting 34,5x22.5x24,5cm.
Gewicht 1.9kg.

wit/zwart

890546

dubbelwandig 2 liter

890508

Bravilor koffiefilters 245mm

890524

Bravilor Thermoskan
Airpot
•
•
•
•

•

De Airpot Furento houdt 2,2 liter koffie
of thee warm.
De koffie blijft gegarandeerd minimaal
3 uur perfect op temperatuur.
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 THsnelfiltermachine 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.
dubbelwandig 2,2 liter RVS
dubbelwandig 2,2 liter zwart

890465
890466

Bravilor koffiekan
•

Extra of reservekan voor uw Bravilor
koffieapparaat.
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Bravilor Thermoskan
•

Deze RVS thermoskan houdt uw warme
of koude drank lang op temperatuur.
• Dankzij de handige schenkclip vult u
snel alle kopjes.
• Dubbelwandig.

Bravilor koffiefilters
•

extra glazen kan

890523

Koffiefilter voor Bravilor
koffiezetapparaat.

Keuken- en kantine-artikelen

Bravilor koffiezetapparaat
Novo
Bravilor koffiezetapparaat
Iso
•

•

•

•
•
•
•
•
•
•

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.
Deze machine van rvs met
hoogwaardig kunststof wordt geleverd
met kunststof filterpan en 1
dubbelwandige rvs thermoskan van 2,0
liter inhoud.
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:
2000W.
Afmeting 214x391x465mm.

•

•

•

•

•
•
•
•
•
•

koffiezetapparaat Iso
Bravilor koffiefilters 245mm

890530
890524

•

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.
Twee verzonken zelfregulerende
warmhoudplaten passen de
temperatuur aan aan de hoeveelheid
koffie in de kan, waardoor de koffie van
constante kwaliteit is.
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

890531
890523
890524

Koffiezetapparaat TH
zonder Airpot
dubbelwandig 2,2 liter RVS
dubbelwandig 2,2 liter zwart
Bravilor koffiefilters 245mm

890467
890465
890466
890524

Bravilor koffiezetapparaat
Mondo
•

•

•

•

•
•

•

De nieuwe Mondo 2 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.
Voorzien van koffie-is-klaar signaal en
ontkalkingssignalering en een signaal
dat aangeeft als er water in het
systeem aanwezig is.
Twee verzonken zelfregulerende
warmhoudplaten passen de
temperatuur aan aan de hoeveelheid
koffie in de kan, waardoor de koffie van
constante kwaliteit is.
Hoeft niet aangesloten te worden op de
waterleiding.
Hoogwaardig rvs in combinatie met
zwarte accenten zorgt voor een
eigentijdse uitstraling.
De ledverlichte bediening en rvs
filterpan maken het apparaat
gemakkelijk in gebruik.

Bravilor koffiezetapparaat
TH
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Wordt geleverd met 2 glaskannen.
Buffervoorraad 2 kannen (24 koppen).
Zettijd ca. 5 minuten per kan.
Uurcapaciteit: ca. 18 liter (144 koppen).
Aansluitwaarde 230V~ 50/60Hz:
2140W.
Afmeting 195x406x446mm.

•

•

•
•

koffiezetapparaat Mondo
extra glazen kan
Bravilor koffiefilters 245mm

890532
890523
890524

•
•

Snelfilterapparatuur voor het direct
zetten van koffie in thermoskan of
airpot.
Voor locaties zonder wateraansluiting.
Inclusief roestvrijstalen filterpan.
Exclusief thermoskan of airpot.
Heerlijke, verse filterkoffie.
De koffie blijft gegarandeerd minimaal 3
uur perfect op Temperatuur.
Hoogwaardig roestvrij staal in
combinatie met zwarte accenten zorgt
voor een eigentijdse uitstraling.
Signalen geven aan wanneer de koffie
klaar is en wanneer het apparaat
ontkalkt moet worden. 2,2 liter
Uurcapaciteit 19 liter.
Zettijd 7 minuten.
Aansluitwaarde 230V~ 50/60Hz
2310W.
Afmeting bxdxh 235x406x545mm.

Product niet gevonden? Bel ons voor meer informatie!
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Keuken- en kantine-artikelen
ALLES IN
ÉÉN HAND

Eén adres, één bestelling, één levering en
één factuur: dat is wel zo overzichtelijk! Of
u nu kantoorartikelen, computersupplies,
papierwaren, facilitaire producten of
kantoormeubilair nodig hebt. Een vaste
leverancier is overzichtelijk, efficiënt én
voordelig. One-stop-shopping, wie wil dat
nu niet.

Koffiefilters
•

Standaard koffiefilters.

• Pak à 100 stuks.
koffiefilter nr.2
koffiefilter nr.4

891752
891753

Douwe Egberts
thermoskan
•

Roestvrijstalen isoleerkan voor koffie of
thee.
• Deze Douwe Egberts Warmhoudkan is
afgestemd op de maatvoering voor de
Cafitesse 50/60.
• Met een inhoud van 0,9liter is de kan
zeer geschikt om uw werknemers in
werk- en vergaderruimtes van koffie te
voorzien.

Isoleerkan roestvrij staal
•

theekan
koffiekan

890507
890506

> KOFFIE POINT

Durable Coffee Point
•

Durable Coffee Point Box.
Cateringbox voor het bewaren en
organiseren van koffieaccessoires
zoals koffiecapsules, melkcups,
suikersticks en dergelijke.
• De Coffee Box is een ruime, flexibele en
gebruiksvriendelijke box die
accessoires voor koffie en thee
beschermt tegen licht en vuil.
• Elk product uit de serie heeft zijn eigen
functionaliteit en past perfect in de
praktische ladebox.
•
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•

Dankzij de moderne kleuren is de box
ideaal voor gebruik in keukens,
loungeruimtes en vergaderzalen.
• Geschikt voor voedsel.
• Vaatwasserbestendig.
antraciet-lichtgrijs
antraciet
transparant
antraciet
antraciet

891835
891836
891837
891838
891839

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

koffiekan
theekan

890332
890333

Keuken- en kantine-artikelen
> SERVIEZEN EN BESTEK

Douwe Egberts kop en
schotel
•
•
•
•
•
•

Model Lungo.
Het unieke Douwe Egberts ontwerp ligt
goed in de hand.
Het servies is stevig, kras- en
kleurvast.
Het is goed stapelbaar, stabiel en
vaatwasmachinebestendig.
Inhoud kop 150ml, inhoud tot rand
180ml.
Wit.

Pickwick Egberts
theeglazen
•

kopje
schotel

891830
891831

Speciaal voor het Pickwick thee
assortiment is het Pickwick
theeservies ontwikkeld.
• Het glas is stapelbaar en
schokbestendig.
• De verzwaarde bodem maakt het glas
stabiel en extra geschikt voor de
werkvloer.
• Vaatwasmachinebestendig.

• Doos à 6 stuks.
28cl glas

891746

Bekers stapelbaar
•

Stapelbare glazen bekers.
Voor koffie, thee of melk te gebruiken.
• Pak à 6 stuks.

Glaswerk

•

beker 25cl

891781

•

Kantineglaswerk.

Bestek Amefa K09
•

Theelepels en
gebaksvortkjes
•

Roestvrij staal.

Roomstel
•

Roestvrij staal.

Verpakkingseenheid pak à 48 stuks.
theelepels
890512

•

• Verpakkingseenheid pak à 12 stuks.
gebaksvork
890513

melkkan 0,15 liter
890509
suikerpot 0,2 liter
890510
plateau voor roomstel 199x150mm
890511

Amefa producten zijn
vaatwasmachinebestendig doordat ze
gemaakt zijn van hoogwaardig 18/10
roestvrij staal.

longdrink 27cl

12 stuks

891785

• Pak à 12 stuks.
mes 205mm
vork 183mm
lepel 190mm
gebakvork 140mm
koffie/theelepel 128mm

890478
890479
890477
890480
890476

wit

890516

Cambro dienblad
•

Afmetingen: 530x325mm.

Product niet gevonden? Bel ons voor meer informatie!
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Serveerwagen

Rubbermaid serveerwagen

•

Geheel vervaardigd uit roestvrij
lichtmetaal.
• Voorzien van waterdichte plateaus.
• Met drie opstaande randen, een gladde
voorzijde en twee duwbeugels.
• Buitenwerkse afmetingen (lxbxh):
87x57x95cm.

•
•

Vier zwenkwielen Ø125mm, voorzien
van stootringen.
• De wielen zijn streepvrij.
2 bladen
3 bladen

499095
499096

Rubbermaid serveerwagen.
Vervaardigd uit kunststof i.c.m.
aluminium.
• Splintert, deukt en roest niet.
• 4 geluidsarme zwenkwielen die geen
strepen achterlaten.
• 135kg laadvermogen (45kg per schap).
•

antraciet

499097

> WEGWERPSERVIES EN BESTEK

Wegwerpbekers kunststof
•

Inhoud van 150 oc 180cc.
Deze bekertjes worden voornamelijk
voor warme en koude dranken gebruikt,
zoals koffie, frisdrank en water.
• Doordat de beker is gemaakt van
kunststof is deze beker zeer scherp
geprijsd.
•

150CC wit 100 stuks
150cc wit 30x100 stuks.
150cc wit Take Dis
30x100 stuks
180CC wit 100 stuks
180cc wit 30x100 stuks
180cc wit tbv automaat
30x100 stuks
300cc enjoy 50 stuks

892044
890039
890047
892045
890040
890048
891784

Cup-a-Soup
wegwerpbekers
•

Cup-a-Soup bekers.
De bekers hebben een inhoud van
140ml 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.
• Leverbaar in karton óf in iets dikkere
foam.
•

Douwe Egberts
wegwerpbekers
•

Bekerorganizer van duurzaam
materiaal.
• Voor een opgeruimde koffiecorner.
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wegwerpbekers
100 stuks
bekerhouders
24 stuks

6046

891744

6045

891745

1000 kartonnen bekers
(20 rol van 50 stuks)
890121
2250 foam bekers met roerstaafjes
890113

Keuken- en kantine-artikelen

Douwe Egberts
wegwerpbekers karton
Pickwick 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.
• Douwe Egberts beker 180ml.
• Diameter: boven 71mm beneden 62mm.

•

180cc Douwe Egberts 100 stuks 891851

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.

•
•

Pickwick beker van 250ml,
Diameter: boven 80mm beneden
64mm.

250cc Pickwick 100 stuks

891852

180cc Sensations 100 stuks
180cc Sensations 25x100 stuks
180cc rode ruit 100 stuks
180cc rode ruit 25x100 stuks

892146
892037
892147
891749

• Doos à 1000 stuks.
beker Bio 125ml
beker Bio 220ml
soepbeker Bio 240ml

890469
890468
890473

Wegwerpbekers kunststof
•

Deze drinkbeker is het befaamde witte
plastic bekertje.
• Met inhoud van 150 oc 180cc.
• Deze bekertjes worden voornamelijk
voor warme en koude dranken gebruikt,
zoals koffie, frisdrank en water.
• Doordat de beker is gemaakt van
kunststof is deze beker zeer scherp
geprijsd.

150CC wit 100 stuks
180CC wit 100 stuks

892044
892045

Wegwerpbekers karton
Take Dis
•

Kartonnen wegwerpbekers.
Voor gebruik in koffieautomaten of los
gebruik.
• Serveer je koffie, thee, chocolademelk
of soep in deze hippe, veelzijdige
kartonnen drinkbekers.
• Dankzij de speciale coating aan de
binnenzijde blijft de inhoud lekker lang
warm en goed op smaak.
•

Wegwerpborden
•

Borden in diverse formaten.

Wegwerpbekers karton
•

180cc 80 stuks
225cc 60 stuks

bord karton 15cm
doos à 1000 stuks
bord karton 18cm
doos à 100 stuks
bord kunststof 22cm
doos à 1000 stuks

891841
891840

Kartonnen wegwerpbekers.
• Voor gebruik in koffieautomaten of los
gebruik.

897084

Wegwerpbekers BIO

897088

•

890340

Deze wegwerpbekers zijn biologisch
afbreekbaar en kunnen gecomposteerd
worden.

Product niet gevonden? Bel ons voor meer informatie!
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Wegwerpglazen
•

Wegwerpbestek
•

•
•
•
•

Wegwerpbestek of disposables maakt
jouw feest gegarandeerd tot een
succes.
Handige kunststof vorken, lepels én
messen.
Functioneel en gemakkelijk.
170mm.
Dikte of gewicht 2 gram.

koffie/thee lepeltjes
zak à 250 stuks
mes kunststof
zak à 100 stuks
vork kunsstsof
zak à 100 stuks
lepel kunststof
zak à 100 stuks

891780
890095
890096
890097

Roerhoutjes

Zwart.

890091
890092
890093

•
•

Doos à 10.000 stuks.
roerhoutje 14cm

890044

Bekerplateau
•

limonadeglas 200cc
doos à 3000 stuks
wijnglas 185cc
doos à 900 stuks
champagneglas 135cc
doos à 100 stuks

Roerstaafjes

•

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

PET drinkglazen zijn hygiënisch in
gebruik en erg milieuvriendelijk.
• Ze zijn namelijk 100% recyclebaar.
• Het transparante materiaal zorgt voor
een verfrissende én hygiënische
presentatie.
• Wijn- en champagneglazen van
kunststof zijn niet alleen mooi, maar
ook overal handig waar echte glazen
geen optie zijn.

Dispenser met witte roerstaafjes voor
koffie en thee.
• Lengte 112mm.

Sensations roerstaafjes 2000 stuks
890041

Bekerhouders
voor 6 bekers

890090

wit met inzetbak

393900

•

Voor wegwerpbekers 150 en 180cc.

bruine houder B31 50 stuks

890094

Vepa Bins bekerbak
•
•
•
•
•
•
•

Afvalbak met kunststof inzet voor het
efficient inzamelen van bekers.
De bekers vallen allemaal in elkaar en
dit beperkt het volume.
Geschikt voor ongeveer 370 bekers.
Inwerpopeningen met een Ø73mm.
Inhoud 50 liter.
Wit.
Afmetingen: 32,5x38cm, hoogte 54cm.
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> HORECABENODIGDHEDEN

Securit tafelstandaard
aluminium voet

Securit tafelstandaard
houten voet special

•

•

•

•

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.

A4 29x21x6cm
Chefkok 35x22x6cm

552013
552014

Tafel-krijtbordjes op blank houten 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.

Bord 24x25x6cm
Kop 22x33x6cm
Huis 33x21x6cm
Memo 35x21x6cm
Theepot 24x33x6cm

552020
552015
552017
552018
552022

A5 menukaart zwart
A5 menukaart wijnrood
A4 menukaart zwart
A4 menukaart wijnrood
A4 wijnkaart zwart
Betaalmap zwart

552029
552030
552027
552028
552032
552031

Securit menuwijnkaarthouder Basic
Securit menuhouder
transparant

•

•

Transparante dubbelzijde menukaarten.
• De menukaarten zijn afgewerkt met
verstevigde hoeken.
• A4 formaat.
• Leverbaar voor 2-,4- of 6 A4 pagina's.

Securit menuwijnkaarthouder Trendy
•

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.
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A4 1-delig 2 pagina's
A4 2-delig 4 pagina's
A4 3-delig 6 pagina's

552024
552025
552026

A5 menukaart zwart
A5 menukaart bruin
A5 menukaart wijnrood
A4 menukaart zwart
A4 menukaart bruin
A4 menukaart wijnrood
A4 wijnkaart zwart
A5 insteektas transparant
Betaalmap zwart

552043
552044
552045
552040
552041
552042
552047
552039
552046

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.

Keuken- en kantine-artikelen

Consumptiebonnen 1/2

Consumptiebonnen
2-zijdig

•

•

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

062526

blauw
rood
geel

062497
062498
062499

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

062522
062523
062525

rood
groen
oranje

062512
062514
062516

Consumptie breekmunten
•

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

BESTELLEN
VIA
INTERNET

Bespaar tijd en geld door uw
artikelen elektronisch te
bestellen. U hebt 24 uur per dag
toegang tot onze
gebruiksvriendelijke,
elektronische bestelsysteem en
onze catalogus. Met een paar
muisklikken hebt u razendsnel
de gewenste artikelen in huis.

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.
Strips met 10 bonnen, 50 strips per
boekje.
Verpakt per 5 boekjes met 500 bonnen.

Product niet gevonden? Bel ons voor meer informatie!
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> ASBAKKEN

Durable wandasbak met
afdakje
•
•
•

Durable wandasbak
•
•
•

•
•
•

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

•

•
•

•

zwart

3333-01

890519

Gemaakt van staal voorzien van een
slag- en krasvastecoating.
Kleur zilvermetallic.
Met afdakje, geschikt voor overdekt
buitengebruik.
Met afsluitbare binnencontainer.
De as en andere sigarettenresten
kunnen eenvoudig door de kleine
openingen aan de bovenzijde gegooid
worden.
Eenvoudig te legen.
Met behulp van de montagehandleiding
en -materiaal kan de asbak eenvoudig
aan de wand bevestigd worden.
Voorzien van 2 sleutels en een
sigarettenpictogram.

•

Tot 60% gefabriceerd uit gerecycled
staal.
• De poedercoating is op waterbasis en
oplosmiddelvrij.
• Afmetingen 450x310x107mm.
zilver metallic

3334-58 890520

zwart
zilvermetallic
RVS staande
as-papierbak

3330-01
3330-23

394268
394267

3373-23

890514

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.

zwart

394787

Durable as-papierbak rond
Rubbermaid peukenzuil
Tuscan

•

•

•

•
•
•
•
•
•

Verbergt afval en beperkt geur.
Past in veel bouwstijlen.
As-opvangsysteem met grote
capaciteit.
Roestvrijstalen uitdrukplaat
minimaliseert nasmeulen.
De beperkte zuurstofstroom naar de
binnenbak doet peuken snel doven.
De binnenbak is uitneembaar en
gemakkelijk te legen.
Afmetingen 35,5x35,5x106,7cm.
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•
•
•
•

•

zwart

394782

•

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.
Inclusief 1,5kg wit zand voor de asbak.
Afmetingen 620x260mm.

As-, papier- en afvalbakken

Vepa Bins as-papierbak
•

Asbak metaal

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

•

•

•

Roestvrijstalen asbak.
Ø16cm.
• Stapelbaar.

Ø243mm, hoogte 613mm.
Inhoud 30 liter.
zwart

•

•

•

160mm

393080

Ø320mm, hoogte 690mm.
Inhoud 50 liter.
zwart
•

394557

393031

Vepa Bins staande asbak
•

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

• Ø320mm, hoogte 594mm.
zwart

394562

zwart-grijs
roestvrij staal

394558
890521

Vepa Bins as-papierbak
voor buiten
•
•
•
•
•

Metalen as-papierbak met afneembaar
afdak.
Met drie inworpopeningen.
Inclusief binnenemmer, zwarte inzetbak
en verchroomde zeef.
Afmetingen 39,5x39,5cm, hoogte
91cm.
Dit product is op bestelling ook in de
kleuren rood, wit, blauw en zwart
beschikbaar.

Vepa Bins wandasbak
•

antraciet

394786

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.

Product niet gevonden? Bel ons voor meer informatie!
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> PARAPLUSTANDAARD

> PAPIERBAKKEN

Durable paraplustandaard

Durable metalen papierbak
met perforatie

•

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

•

Decoratieve en elegante papierbakken.
Met decoratieve perforatierand van
165mm hoogte.
• Voorzien van sterke epoxy laklaag.
• De poedercoating is op waterbasis en
oplosmiddelvrij.
•

zwart
zilvermetallic
RVS
paraplustandaard

3350-01 393000
3350-23 393002
3371-23

393004

•
•

Inhoud 15 liter.
Ø260mm, hoogte 315mm.

zwart
zilverkleurig

3310-01
3310-23

393001
393012

zilvermetallic
RVS papierbak

3301-23
3372-23

394305
394441

> PAPIERBAKKEN

Durable metalen papierbak
met perforatierand

Durable metalen papierbak
rond

•

Decoratieve en elegante papierbakken.
Met decoratieve perforatierand van
30mm.
• Voorzien van sterke epoxy laklaag.
• De poedercoating is op waterbasis en
oplosmiddelvrij.
•

•
•

zwart
zilverkleurig

3300-01
3300-23

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

Inhoud 15 liter.
• Ø260mm, hoogte 315mm.
393010
393011

GARANTIE

5

JAAR

Durable papierbakken
roestvrij staal

Durable metalen papierbak
met rand

•
•
•
•
•
•
•

Decoratieve en elegante papierbakken.
Met versterkende decoratieve ring.
Voorzien van sterke epoxy laklaag.
De poedercoating is op waterbasis en
oplosmiddelvrij.
Inhoud 15 liter.
Ø260mm, hoogte 315mm.
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RVS papierbakken.
Aantrekkelijke en duurzame afwerking
voor extra stijl in uw omgeving.
• Hoge kwaliteit geborsteld staal voor
levenslang gebruik.
• Geschikt voor binnenshuis en
beschermd gebruik buitenshuis.
• 5 jaar garantie.
•

zwart

3304-01

394101

•

Geproduceerd uit milieuvriendelijk
materiaal (minimaal 50%
eindgebruikersafval).

RVS paraplustandaard 3371-23 393004
RVS papierbak
3372-23 394441
RVS
staande as-papierbak 3373-23 890514

As-, papier- en afvalbakken

Durable metalen papierbak
vierkant

Jalema kunststof
papierbak rond

•

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

•

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

zwart

3315-01

394731

lichtgrijs
rood
blauw
zwart

A2928-601
A2928-602
A2928-606
A2928-609

394437
394438
394439
394440

Vepa Bins papierbak rond
•

Ronde papierbak met een inhoud van
15 liter of 30 liter.
• Gemaakt van epoxy gecoat metaal.
• Ook leverbaar in vlamdovende versies.
• Dit product is ook leverbaar in de
kleuren aluminium, rood, wit, blauw,
bruin, geel, grijs, groen, zwart en zilver.

Leitz papierbak WOW
•

•

Ø225mm, hoogte 305mm.
• Inhoud 15 liter.
zwart
wit
grijs
blauw

394794
394559
394792
394793

Capaciteit 15 liter.
Opvallende, hoogwaardige papiermand
in aantrekkelijke en stijlvolle metallic
hoogglanskleuren.
• Glad en eenvoudig te reinigen
binnenoppervlak.
• Gemakkelijk te legen dankzij
geïntegreerde handgreep
.
• Stevige rand voor het bevestigen van
de afvalzakken.
•

•

Ø335mm, hoogte 470mm.
• Inhoud 30 liter.
zwart

394795

Vepa Bins papierbak
kunststof

Vepa Bins inzetbakje

•

•

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

•

Hoogte 31cm, 28x28cm,
inhoud 21 liter.
zwart
grijs

•

394541
394542

Hoogte 36cm, 34x34cm,
inhoud 27 liter.
zwart
grijs

394501
394512

Ideaal voor het gescheiden inzamelen
van verschillende afvalsoorten.
• Gemaakt van polypropyleen.
• Kan zowel aan de binnenkant als aan de
buitenkant van de vierkant tapse
polypropyleen papierbakken 21 liter en
27 liter gehangen worden.
• Afmetingen 26,5x24x15cm.

•

Past perfect bij andere producten uit
het WOW-assortiment van Leitz.

roze
blauw
oranje
groen

390479
390480
390481
390482

blauw
grijs
groen
zwart

394553
394554
394555
394556

Product niet gevonden? Bel ons voor meer informatie!
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As-, papier- en afvalbakken
> PAPIERBAKKEN MET VLAMDOVER

HOE WERKT
EEN
VLAMDOVER?

1. Het papier vat vlam. De
verbrandingsgassen stijgen op.
2. De opstijgende gassen worden door de
vlamdover teruggeleid.
3. De zuurstoftoevoer wordt afgesloten
en de vlam dooft direct.

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
materiaal (minimaal 50%
eindgebruikersafval en 100%
recyclebaar).

zwart
zwart

3325-01
3326-01

394241
394221

Ø260mm, hoogte 357mm.
Inhoud 60 liter.
zwart
3327-01

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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Ø255mm, hoogte 360mm.
Inhoud 15 liter.
zwart
grijs
•

394797
394796

•

Ø335mm, hoogte 470mm.
Inhoud 30 liter.
zwart
grijs
•

394798
394560

•

Ø335mm, hoogte 630mm.
Inhoud 50 liter.
zwart
grijs

•

•

Ø465mm, hoogte 540mm.
Inhoud 80 liter.
zwart
grijs
•

394799
394802

•

394800
394561

Ø470mm, hoogte 720mm.
Inhoud 110 liter.
zwart
•

394801

As-, papier- en afvalbakken
> AFVALBAKKEN

• Afmetingen 445x366x320mm.
1x20 liter
394549

EKO pedaalemmer Rejoice
EKO pedaalemmer E-Cube
•
•
•
•
•

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.

•
•
•

Afmetingen 636x459x264mm.
1x30 liter
394545
• Afmetingen 636x495x495mm.
2x30 liter
394546

•
•

•

Stijlvolle rechthoekige pedaalemmer
van mat RVS met extra breed pedaal.
Kunststof binnenemmer.
Gedempte deksel en stay-open functie.
Aan de binnenzijde van het deksel is
ruimte voor een carbonfilter om
geurtjes te voorkomen.
Fingerprint Proof.

Rubbermaid afvalcontainer
Slim Jim
•

•

Rubbermaid afvalbak
•

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

•
•

afvalbak blauw 26 liter 2956
zijbak grijs voor
speciaal afval
2926

394817
•

394819

•

De Industrienorm op het gebied van
ruimtebesparend afvalbeheer en
recycling.
Luchtsleuven maken het uitnemen van
de afvalzak uiterst efficiënt en
tijdbesparend.
Efficiente omvang en vorm voor gebruik
in krappe ruimte.
Grepen aan de onderzijde voor meer
grip tijdens het legen.
Uiterst duurzaam en breukbestendig.
Deksels houden afval uit het zicht.

• Afmetingen 650x403x345mm.
1x40 liter
394550
• Afmetingen 650x500x345mm.
1x50 liter
394551
1x9 en 1x10 liter
394508
• Afmetingen 650x500x345mm.
1x18 en 1x28 liter
394552

•

Deksels in diverse kleuren en soorten
openingen tbv recycling.
• Optioneel zijn koppelbare verrijdbare
onderstellen leverbaar.
afvalcontainer grijs 87 liter
zonder deksel
3540
tuimeldeksel grijs
2673
deksel geel
met handgreep
2688
deksel groen
voor flessen
2692
deksel blauw voor papier 2703
verrijdbaar onderstel zwart

Product niet gevonden? Bel ons voor meer informatie!

394810
394811
394812
394813
394814
394815
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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.

Vepa Bins papierbox
3 liter
5 liter
12 liter
20 liter
30 liter

394503
394504
394505
394506
394507

•

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

Wesco Pushboy

Wesco Kickboy

•

•

•

•

Wesco Pushboy.
Brandveilige afvalbak.
• Inhoud 40 liter met staalverzinkte
binnenemmer.
• Diameter 39cm, hoogte 75,5cm.

rood
aluminiumgrijs

394788
394789

Wesco Kickboy.
Brandveilige pedaalemmer.
• Inhoud 40 liter met staalverzinkte
binnenemmer.
• Diameter 39cm, hoogte 75,5cm.

40x30x17.5cm grijs

394783

rood
aluminiumgrijs

394790
394791

mat zwart
mat RVS

394547
394548

EKO Kickcan
•

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 in de kleuren crème, wit,
blauw, grijs en mat zwart.
•
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•
•

chroom/RVS
mat chroom/mat RVS

394543
394544

•
•

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.
Inhoud 33 liter.
Afmetingen Ø35cm, hoogte 70cm.

As-, papier- en afvalbakken
> PLASTIC ZAKKEN

Komo Vuilniszakken
Afvalemmerzakken
•
•

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

•

Doos à 20 rol à 50 stuks.
50x60cm lichtgrijs
30 liter
20rol à 50stuks 892009

Huisvuilniszakken voor in afvalbakken.
Kleur zwart
• Afmetingen 60x80cm.
• Inhoud 60 liter.
•

rol à 20 stuks
rol à 15 stuks met trekband

892007
892008

Afvalzakken
•

HDPE (High Density Polyethyleen)
afvalzakken hebben een hogere
dichtheid dan afvalzakken van LDPE.
• Zo kan er worden volstaan met een
dunnere folie om dezelfde sterkte te
krijgen als bij LDPE.
• Ten opzichte van de LDPE-zakken zijn
de HDPE-zakken gemiddeld 50%
dunner.

Containerzakken
•

HDPE (High Density Polyethyleen)
afvalzakken hebben een hogere
dichtheid dan afvalzakken van LDPE.
• Zo kan er worden volstaan met een
dunnere folie om dezelfde sterkte te
krijgen als bij LDPE.
• Ten opzichte van de LDPE-zakken zijn
de HDPE-zakken gemiddeld 50%
dunner.

180x125cm zwart
210 liter
230x145cm zwart
240 liter

70x110cm blauw
120 liter
80x110cm blauw
160 liter
180x125cm zwart
210 liter
230x145cm zwart
240 liter

25 stuks

892129

25 stuks

892130

30 stuks

892131

30 stuks

892132

25 stuks

892129

25 stuks

892130

Product niet gevonden? Bel ons voor meer informatie!
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30 stuks

892131

30 stuks

892132

60x80cm grijs
60 liter
20 stuks
60x80cm grijs extra sterk
60 liter
20 stuks

892127
892128

Afvalbak ontgeurder
Werkwagenzakken
•

•
•
•
•

Think houder en een membraan voor
huishoudelijke afvalbakken en
luieremmers.
Hygiënische en bacteriële oplossing
voor elke afvalbak.
Neemt nare luchtjes weg en laat een
frisse, schone geur achter.
Ontgeurt de afvalbak circa 30 dagen.
Makkelijk te bevestigen aan de
binnenzijde van het deksel.

•

ontgeurder Citrus Grove

892133

HDPE (High Density Polyethyleen)
afvalzakken hebben een hogere
dichtheid dan afvalzakken van LDPE.
• Zo kan er worden volstaan met een
dunnere folie om dezelfde sterkte te
krijgen als bij LDPE.
• Ten opzichte van de LDPE-zakken zijn
de HDPE-zakken gemiddeld 50%
dunner.

70x110cm blauw
120 liter
80x110cm blauw
160 liter

Hygiënedispensers
> TORK DISPENSERS

zie pag.
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Tork handdoekroldispenser
H1-Matic Sensor
•

Roestvrij staal.
Strak design dat lijkt te zweven waar
de dispenser de muur raakt.
• Ultieme touch-free hygiëne en
verbeterde sanitaire ervaring.
• Geactiveerd door een sensor geeft een
hightech indruk.
• Touch-free, raak alleen de handdoek
aan die u gebruikt, verzekert goede
handhygiëne.
•

•
•
•
•
•
•

Opening aan de zijkant voor
eenvoudigere toegang voor onderhoud.
Automatische papieruitvoer vanuit
onderkant dispenser.
Led-indicators voor opladen/vullen.
Batterijen eenvoudig te laden.
Deze dispenser werkt op 3 stuks
batterijen type D (niet meegeleverd).
Afmetingen 373x345x204mm.

Tork handdoekendispenser
H2-Countertop
•
•

•
•

•

•
•

Roestvrij staal.
Kleine dispenser, kan heel eenvoudig op
de toonbank worden geplaatst voor
een geweldige eerste indruk.
Vel-voor-vel-dosering verminderd
verbruik en verhoogde hygiëne.
Vulindicator voor vullen, zorgt ervoor
dat uw gasten nooit zonder
handdoeken zitten.
Eenvoudig te vullen dankzij de
duwbodem waardoor het laadgedeelte
wordt getoond.
Antislippads om de stabiliteit op het
oppervlak te garanderen.
Afmetingen 218x323x116mm.

Tork H2 Design Countertop
460005 RVS
Tork H2 vulling 2-laags
21x26cm 21x150 stuks 100289
Tork H2 vulling 2-laags
21x34cm 21x136 stuks 120288
Tork H2 vulling 2-laags
22x34cm 21x100 stuks 100297
Tork H2 vulling 2-laags
21x34cm 21x110 stuks 100288

892137
892043
892036
890324
890335

Tork handdoekendispenser
H2-Xpress
•

•
•
•
•
•

Het Tork Xpress Multifold
handdoeksysteem is zeer geschikt voor
de sanitaire ruimte waar zowel extra
verzorging als hygiëne belangrijk zijn.
Handdoek hangt klaar voor gebruik,
gegarandeerd goede hygiëne.
Extra smal ontwerp: aantrekkelijk en
ruimtebesparend.
Eén handdoek per keer: zorgt voor
verminderd verbruik.
Intergevouwen.
Afmetingen dispenser 44x30x10cm.
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Tork H2 handdoekdispenser Xpress
Elevation 552000
892072
Tork H2 Design handdoekdispenser
460004 RVS
892136
Tork H2 vulling 2-laags
1x26cm 21x150 stuks 100289 892043
Tork H2 vulling 2-laags
21x34cm 21x136 stuks 120288 892036
Tork H2 vulling 2-laags
22x34cm 21x100 stuks 100297 890324
Tork H2 vulling 2-laags
21x34cm 21x110 stuks 100288 890335

Tork H1 Design handdoekdispenser
460001 RVS
892135
Tork H1 handdoekrol premium
2-laags 6 rollen
290016 892046
Tork H1 handdoekrol Advanced
2-laags 6 rollen
290067 892047

Hygiënedispensers

Tork handdoekendispenser
H3-Classic
•

•
•
•
•

De Tork Singlefold/C-fold
handdoekdispensers (H3) zijn
traditionele handdoeksystemen voor
openbare sanitaire ruimten.
Robuust ontwerp, geschikt voor
veeleisende ruimten.
Simpele en handige dispenser,
eenvoudig in onderhoud.
Het aantal doekjes is in de dispenser
zichtbaar.
Afmetingen dispenser 44x33x14cm.

Tork H3 handdoekdispenser
Classic Elevation
553000 892073
Tork H3 vulling 1-laags
23x23cm 5x300 stuks 290158 892049
Tork H3 vulling 2-laags
31x25cm 20x120 stuks 290264 890327
Tork H3 vulling 2-laags
23x25cm 15x250 stuks 290163 892100
Tork H3 vulling 2-laags 23x25cm
groen
15x250 stuks 290179 892050

Tork poetsroldispenser
M1-Mini
•
•
•
•
•
•
•

Poetsroldispenser.
Makkelijk te vullen.
Roestvrij stalen tanden, duurzaam en
stevig.
Flexibele dosering geeft precies
hoeveel u nodig heeft.
Transparant venster toont wanneer
bijvullen nodig is.
Vergrendelbaar.
Afmetingen dispenser 32x17x16cm.

Tork poetsroldispenser
M1-Mini Elevation
558000 892069
• Verpakkingseenheid pak à 11 rollen.
Tork M1 vulling 1-laags
120mx21,5cm
100130 890337
Tork M1 vulling 2-laags
75mx21,5cm
101221 892119

Tork poetsroldispenser
M2-Midi
•
•
•
•
•
•
•
•

Poetsroldispenser.
Makkelijk te vullen.
Roestvrij stalen tanden, duurzaam en
stevig.
Flexibele dosering: neem precies zoveel
als nodig is.
Transparant venster toont wanneer
bijvullen nodig is.
Vergrendelbaar.
Compacte vormgeving:
ruimtebesparend.
Afmetingen dispenser 36x24x23cm.

Tork M2 poetsroldispenser
Maxi Elevation
559000
Tork M2 vulling 1-laags
275mx25cm 6 rollen
100134
Tork M2 vulling 2-laags
160mx20cm 6 rollen
121206
Tork M2 vulling 2-laags
160mx25cm 6 rollen
101250

892067
892021
892062
892061

Product niet gevonden? Bel ons voor meer informatie!
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Tork toiletpapierdispenser
T1-Jumbo
•
•
•
•

Tork poetsrolstandaard W1
•
•
•
•
•

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
652008 892063
Tork W1 vulling 2-laags
340mx24cm 2 rollen
129262 892064
Tork W1 vulling 2-laags
255mx26cm 2 rollen
130052 892120

•
•
•
•

Fraai vormgegeven Jumbo
toiletrollensysteem van wit kunststof.
Hoge capaciteit.
Voorzien van remmechanisme.
Voorzien van handig venster waardoor
gemakkelijk te zien is of de rol
vervangen moet worden.
Robuust ontwerp, duurzaam in drukke
omgevingen.
Met slot.
Muurbevestiging (schroeven
bijgeleverd).
Afmetingen dispenser 36x44x13cm.

Tork T1 toiletpapierdispenser
Jumbo Elevation
554000 892071
Tork T1 vulling 2-laags
360m-1800vel 6 rollen 110273 892052
Tork T1 vulling 2-laags 3
60m-1800vel 6 rollen
120272 892053

Tork toiletpapierdispenser
T2-Jumbo mini
Tork toiletpapierdispenser
T2-Mini Roll

•

•

•

•
•
•
•
•
•
•
•

De Tork Image Design dispenserlijn om
uw sanitaire ruimten soepel te laten
lopen en uw imago scherp te houden.
Roestvrij staal.
Strak en stijlvol.
Rolrem voor verbruikscontrole.
Met onscherpe afscheurtanden.
Restrolfunctie incl. rode markering.
Zichtvenster aan beide kanten.
Hoge capaciteit, weinig onderhoud.
Afmetingen 355x254x133mm.
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•
•

Tork T2 Design handdoek
Mini Roll 460006 RVS
Tork T2 vulling 1-laags 240m1200vel 12 rollen
110163
Tork T2 vulling 2-laags 170m1200vel 12rollen
110253
Tork T2 vulling 3-laags 120m600vel 12rollen
110255

892138
892055
•

892051

•

892145

•

Fraai vormgegeven mini Jumbo
toiletrollensysteem van wit kunststof.
Hoge capaciteit.
Voorzien van remmechanisme.
Voorzien van handig venster waardoor
gemakkelijk te zien is of de rol
vervangen moet worden. Robuust
ontwerp, duurzaam in drukke
omgevingen.
Met slot.
Muurbevestiging (schroeven
bijgeleverd).
Afmetingen dispenser 28x35x13cm.

Tork T2 toiletpapierdispenser
Mini Elevation
555000
Tork T2 vulling 1-laags 240m1200vel 12 rollen
110163
Tork T2 vulling 2-laags 170m1200vel 12rollen
110253
Tork T2 vulling 3-laags 120m600vel 12rollen
110255

892070
892055
892051
892145

Hygiënedispensers

Tork toiletpapierdispenser
T6 Twin
Tork toiletpapierdispenser
T4
•
•
•
•
•

Duurzame dispenser voor standaard
toiletrollen.
Geschikt voor twee rollen.
Af te sluiten met sleutel.
Gemakkelijk te onderhouden.
Afmetingen dispenser 16x29x15cm.

zie pag.
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Tork toiletpapierdispenser
T4 Elevation
557000 892068
Tork T4 vulling 2-laags
Advanced XL 4 rollen
120261 890323
Tork T4 vulling 2-laags Advanced
XL
64 rollen 110767 892056
Tork T4 vulling 3-laags
Premium
42 rollen 110317 892081
Tork T4 vulling 4-laags
remium
42 rollen 110405 892054

•

•
•
•
•
•

Het Tork Mid-size toiletpapiersysteem
(T6) zorgt ervoor dat u nooit zonder
toiletpapier raakt.
Bevat twee rollen van 100 meter, het
papier raakt nooit op.
Automatische rolwisseling, het papier
is altijd makkelijk toegankelijk.
Lege rollen blijven in de dispenser.
Geen afval op de vloer.
Afmetingen dispenser 35x19x14cm.

Tork toiletpapierdispenser T Duo
Elevation
557500 892060
Tork T6 vulling 2-laags Premium
90m
27 rollen
127520 892082
Tork T6 vulling 2-laags Advanced
100m
27 rollen
127530 892057

2xC

Tork luchtverfrisser A1
•

•

•
•
•
•
•

De Tork Elevation-dispenserlijn is een
assortiment dispensers met een strak
en functioneel design.
Door de moderne uitstraling passen de
dispensers in vrijwel elke sanitaire
ruimte.
Snel navullen en eenvoudig in
onderhoud.
Langdurige frisheid, tot 90 dagen frisse
lucht.
Diverse instellingen.
Deze dispenser werkt op 2 stuks
batterijen type C (niet meegeleverd).
Afmetingen dispenser 17x10x6cm.

Tork zeepdispenser S1
Tork A1 Air dispenser
Elevation
562000
Tork A1 vulling luchtverfrisser
Citrus
236050
Tork A1 vulling luchtverfrisser
Tropical Fruit
236051
Tork A1 vulling luchtverfrisser
Floral
236052

892065

•

890320
•

890321

•
•

890322

•

De Tork Elevationdispenserlijn is een
assortiment dispensers met een strak
en functioneel design.
Slimme dispenser voor vloeibare zeep.
Dispenser doseert 1ml per keer.
Hygiënisch systeem.
Afmetingen dispenser 29x11x11cm.

Tork S1 zeepdispenser
Elevation
560000
Tork S1 vulling zeep mild
ongeparfumeerd
420701
Tork S1 vulling zeep
mild geparfumeerd
420501
Tork S1 vulling zeep
antibacterieel
420810
Tork S1 vulling zeep
alcoholgel
400102

Product niet gevonden? Bel ons voor meer informatie!

892074
892019
892022
892059
892020
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Tork zeepdispenser S4
•

•

•

•
•
•
•

Tork schuimende zeepdispenser voelt
prettig aan en is gemakkelijk in het
gebruik.
De dispenser is eenvoudig te bedienen
en heeft daarom een 'Easy to use'
certificaat gekregen, wat wordt
aanbevolen door het Zweedse
Reumafonds.
Door de hoge capaciteit is de
schuimende zeep zeer geschikt voor
drukbezochte sanitaire ruimten.
De schuimende zeep dispenser doseert
0,4ml per keer.
Extra grote capaciteit.
Zeepformules met EU Ecolabels.
Afmetingen dispenser 29x11x11cm.

Tork S4 zeepdispenser
Elevation
561500
Tork S4 zeepdispenser Design
Schuimzeep RVS
Tork S4 vulling zeep milde foam
1000ml
520501
Tork S4 vulling zeep soft foam
1000ml
520901

892024
892140
892023
892144

Tork tissue dispenser
Tork tissues
•

•
•
•
•
•
•

Tork Image Design dispenserlijn om uw
sanitaire ruimten soepel te laten lopen
en uw imago scherp te houden.
Roestvrij staal.
Strak en stijlvol.
Eenvoudig openen, eenvoudig
onderhoud.
Antislip-pads aan de onderkant.
Rubber opening om verpakking te
verbergen.
Afmetingen 67x256x136mm.

•

Tissue dispenser 460013 RVS 892142
20x12cm Tork 100 stuks 140220 892018

Tork Facial tissue 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).

• Doos à 100 stuks.
20x12cm Tork 100 stuks 140220 892018

Tork afvalbak B50
•

Tork afvalbak B1
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Tork Elevation-dispenserlijn.
Door de moderne uitstraling passen de
dispensers in vrijwel elke sanitaire
ruimte.
Tork Elevation.
Volledig verborgen afvalzak.
Laden is intuïtief, eenvoudig in
onderhoud.
Aantrekkelijk ontwerp, past overal.
Capaciteit 50liter.
Afmetingen 63x39x29cm.

54

•

•
•
•
•

Tork B1 afvalbak
50liter Elevation

563000 393022

•

Tork Image Design dispenserlijn om uw
sanitaire ruimten soepel te laten lopen
en uw imago scherp te houden.
Roestvrij staal.
Slank en aantrekkelijk, kan op de muur
worden gemonteerd 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
de muur te bevestigen.
Afmetingen 614x395x253mm.

Tork B50 afvalbak
50liter Design 466011 RVS
Tork B50 afvalbakdeksel
Design 466016 zwart

892141
892143

Hygiënedispensers
> SATINO DISPENSERS

Satino Black
poetsroldispenser Mini
•
•
•
•

•

Poetsroldispenser voor kleine rollen van
120m.
Compact dispenser geproduceerd van
recycled kunststof.
Economisch en eenvoudig in gebruik
door centre-pull.
Met de bijbehorende Satino Black
poetsrolvullingen die Cradle to Cradle
gecertificeerd zijn, draagt u bij aan het
meest duurzame concept ter wereld.
Afmetingen 360x200x180mm.

Dispenser Satino Black Mini voor
poetsrollen
890177
poetsrol Mini 120m 12 stuks
890178

Satino Black
poetsroldispenser Midi
•
•
•
•

•
•

Poetsroldispenser voor rollen van
300m.
Compact dispenser geproduceerd van
recycled kunststof.
Economisch en eenvoudig in gebruik
door centre-pull.
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.

Satino Black dispenser
supplies
• Vul uw Satino Black dispensers met

bijbehorend Satino Black toilet- en
handdoekpapier, hand- en foamzeep,
alcohogel, en toiletbrilreiniger.
• 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-toCradle, FSC recycled, Europees Ecolabel
mag dragen en bovendien CO2-neutraal
geproduceerd wordt.

Dispenser Satino Black Midi voor
poetsrollen
890179
poetsrol Midi 300m 6 stuks
897157

handdoek zigzag 1-laags
25x23cm 4600 stuks
handdoek zigzag 2-laags
25x23cm 3200 stuks
poetsrol Mini 120m 12 stuks
poetsrol Midi 300m 6 stuks
toiletpapier pak à 4 rol
2-laags 400vel
toiletpapier pak à 24 rol
2-laags 100m
toiletbrilreiniger vulling Qlash
6 zakken
handzeep vulling Qlash 6 zakken
foamzeep vulling Qlash 6 zakken
handzeep vulling alcoholgel
6 zakken
luchtverfrisser vulling 6 potten
luchtverfrisser vulling Qlash
6 potten

897135
890171
890178
897157
890172
897156
897166
897158
897159
897155
897145
897167

Product niet gevonden? Bel ons voor meer informatie!
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Satino Black
toiletbrilreinigerdispenser
•

•

•
•

•

Duurzame dispenser die volledig CO2neutraal geproduceerd is met een
modern, stijlvol en compact design.
Hygiënisch in gebruik door
cartridgesysteem, snel en makkelijk
verwisselbaar.
Werkt vrij van elektronica en batterijen.
De verrassende geur van de Qlash
toiletbrilreiniger dragen bij aan de
totaalbeleving op het toilet.
Afmetingen 100x120x290mm.

Satino Black toiletbrilreiniger
ispenser
toiletbrilreiniger vulling Qlash
6 zakken

897150
897166

Satino Black
luchtverfrisser dispenser
•

Duurzame dispenser die volledig CO2neutraal geproduceerd is met een
modern, stijlvol en compact design.
• Werkt vrij van elektronica en batterijen.
• In combinatie met de verrassende geur
van Qlash is de totaalbeleving op het
toilet compleet.
• Afmetingen 100x120x290mm.

Satino Black luchtverfrisser
dispenser
luchtverfrisser vulling 6 potten
luchtverfrisser vulling Qlash
6 potten

897151
897145
897167

Satino Black
zeepdispenser
•

Duurzame dispenser die volledig CO2neutraal 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.
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Satino Black zeepdispenser
handzeep vulling Qlash 6 zakken
foamzeep vulling Qlash 6 zakken
handzeep vulling alcoholgel
6 zakken

890175
897158
897159
897155

Hygiënedispensers

Satino Black
handdoekdispenser
•
•

•
•

•

Handdoekdispenser voor zigzag
gevouwen handdoeken.
Duurzaam en volledig CO2-neutraal
geproduceerd met een modern, stijlvol
en compact design.
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.

Satino Black handdoekdispenser 890173
handdoek zigzag 2-laags
25x23cm 3200 stuks
890171
handdoek zigzag 1-laags
25x23cm 4600 stuks
897135

Satino Black
toiletpapierdispenser
•

Toiletpapierdispenser voor losse rollen.
Duurzaam en volledig CO2-neutraal
geproduceerd met een modern, stijlvol
en compact design.
• Hoge capaciteit en lage
bijvulfrequentie.
• Met Satino Black dispensers en
bijbehorende Satino Black vullingen
maakt u van uw toiletruimte de
duurzaamste ter wereld.
• Afmetingen 155x162x426mm.
•

Satino Black toiletpapierdispenser
890174
toiletpapier pak à 4 rol
2-laags 400vel
890172

Satino Black
systeemdispenser
•
•

•
•

•

Toiletpapierdispenser voor
systeemrollen.
Duurzaam en volledig CO2-neutraal
geproduceerd met een modern, stijlvol
en compact design.
Hoge capaciteit en lage
bijvulfrequentie.
Met Satino Black dispensers en
bijbehorende Satino Black vullingen
maakt u van uw toiletruimte de
duurzaamste ter wereld.
Afmetingen 155x162x426mm.

Satino Black systeemdispenser 897149
toiletpapier pak à 24 rol
2-laags 100m
897156

Product niet gevonden? Bel ons voor meer informatie!
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Satino poetsroldispenser
•

Praktische wandhouder of
vloerstandaard voor Satino poetsrollen.
• Ideaal voor locaties met een groot
verbruik.
• Snel en eenvoudig bij te vullen.
• Voor rollen tot 25cm. breed.

Satino poetsroldispenser
vloerstandaard
Satino poetsroldispenser
muurstandaard
Satino poetsrol 1-laags wit
300mx20cm pak à 6 rol
Satino poetsrol 2-laags blauw
370mx25cm pak à 2 rol
Satino poetsrol 2-laags wit
370mx25cm pak à 2 rol

897153
897154
897140
897141
897142

Satino dispenser supplies
•

Satino navullingen.

Satino Comfort toiletpapier
2-laags 200vel pak à 4 rol
897104
Satino Comfort toiletpapier
2-laags 400vel pak à 4 rol
897125
Satino Jumborol toiletpapier 380m
2-laags tissue 6 rollen
897127
Satino CZ-vouw handdoek
1-laags 25x33cm 3600 stuks
892011
Satino CZ-vouw handdoek
2-laags 25x33cm 2880 stuks
897136

Satino poetsrol 1-laags wit
300mx20cm pak à 6 rol
Satino poetsrol 2-laags blauw
370mx25cm pak à 2 rol
Satino poetsrol 2-laags wit
370mx25cm pak à 2 rol

897140
897141
897142

Satino tissues
Satino keukenrol
•
•
•
•
•

2-laags facial tissues voor optimale
persoonlijke verzorging.
Wit, zacht en sterk.
Optimaal gebruiksgemak.
Zachte dubbellaags tissues die overal
en altijd van pas komen.
In een handzaam doosje.
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•

Wit, zacht en sterk.
Optimaal gebruiksgemak.
• Zachte dubbellaags keukenrol die
overal en altijd van pas komt.
• Hoge absorptie.
• Eenvoudig af te scheuren.
•

Satino tisue 2-laags 100 stuks

892017

• Verpakkingseenheid baal à 14 pak.
Satino keukenrol wit
13,8mx23cm 2 stuks
892005

Hygiënedispensers
> PRIMESOURCE DISPENSERS

PrimeSource
handdoekdispenser
Classic
•

•

•
•
•

•
•

De handdoekdispensers Midi van
PrimeSource zijn eenvoudig bij te
vullen.
De dispensers geven één papieren
handdoek per keer uit, wat zorgt voor
minder verbruik.
De handdoeken hangen standaard klaar
voor de volgende gebruiker.
Zo zorgt u voor een perfecte hygiëne.
De dispensers zijn verkrijgbaar voor
kleine ruimtes maar ook in groot
formaat voor meer capaciteit.
Uniforme dispenser die geschikt is voor
zowel de Z, de C en de I vouw.
Afmetingen 310x130x380mm.

handdoekdispencer Classic wit 892025
PrimeSource Midi vulling 1-laags
23x25cm 20x250 stuks
892048
PrimeSource Midi vulling 2-laags
23x25cm 20x200 stuks
892029
PrimeSource Maxi vulling 2-laags
23x25cm 20x150 stuks
892097
PrimeSource Inter vulling 2-laags
21x24cm 2250 stuks
890336

PrimeSource
poetsroldispenser Mini

PrimeSource
poetsroldispenser
Classic Midi

•

Deze PrimeSource poetsroldispensers
voorzien u van meterslang absorberend
papier dat uit de kern wordt afgerold.
• Deze uitstekend presterende
poetsroldispensers zijn onmisbaar voor
allerlei reinigingstoepassingen.
• Afmetingen 185x160x340mm.

•

poetsroldispenser centerfeed Mini
892088
PrimeSource poetsrollen 1-laags
Mini 11rol à 120m
892087

poetsroldispenser Classic Midi
wit/transparant
892027
PrimeSource poetsrollen 1-laags
Midi 6rol à 275m
892039

Deze PrimeSource poetsroldispensers
voorzien u van meterslang absorberend
papier dat uit de kern wordt afgerold.
• Deze uitstekend presterende
poetsroldispensers zijn onmisbaar voor
allerlei reinigingstoepassingen.
• Afmetingen 235x250x350mm.

PrimeSource
toiletpapierdispenser
Classic Duo
•

•
•

•

•

De toiletpapierdispensers duo zijn
eenvoudig na te vullen en ideaal voor
het dagelijkse gebruik.
Als één rol op is kan de andere rol direct
gebruikt worden.
De toiletpapierdispenser duo is na te
vullen met traditionele 200- en 400-vel
rollen.
Voor maximale capaciteit van deze
toiletpapierdispensers duo zijn 100meter rollen zeer geschikt.
Afmetingen 255x167x177mm.

toiletpapierdispenser Duo
892086
toiletpapierdispenser Classic Duo
892026
PrimeSource toiletpapier 1-laags
400vel 64rollen
892101
PrimeSource toiletpapier 2-laags
200vel 48rollen
892084
PrimeSource toiletpapier 2-laags
400vel 40rollen
892077

Product niet gevonden? Bel ons voor meer informatie!
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PrimeSourse
toiletbrilreinigerdispenser
Classic
•

Afmetingen 118x110x275mm.

PrimeSource
damesverbanddispenser
Toiletprilreinigerdispenser Classic
892041
toiletbrilreiniger 800ml
892042

•

Deze damesverbandzakhouders zijn
geschikt voor kunststof
damesverbandzakjes.

damesverbandzakhouder
damesverbandzakken
25 doos à 30 stuks

892098
892099

PrimeSource
zeepdispenser Classic
•

PrimeSource
tissuedispenser
•

Fraaie dispenser voor facial tissues.

zie pag.
101

tissuedispenser

892095

2xC

PrimeSource
luchtverfrisserdispenser
•

•

•

•

•

De PrimeSource luchtverfrisser is dé
oplossing voor een heerlijk frisse
wasruimte.
De luchtverfrisser kan op diverse
standen worden ingesteld voor de
ideale afstemming.
Bovendien zijn de luchtverfrissers
eenvoudig na te vullen en gaan ze per
100ml maar liefst 3.000 sprays mee.
Wij bieden verschillende geuren
waarmee gevarieerd kan worden om
geurgewenning te voorkomen.
Deze dispenser werkt op 2 stuks
batterijen type C (niet meegeleverd).

60

Dispenser luchtverfrisser
Oxygen wit
Dispenser Primesource
luchtverfrisser elek micro wit
PrimeSource luchtverfrisser
rainforest 100ml 12 stuks
PrimeSource luchtverfrisser
coolfor 100ml 12 stuks

892033
892034
892092
891563

De zeepdispensers zijn voorzien van
een gesloten systeem dat
besmettingen voorkomt.
• De vullingen van de zeepdispensers zijn
eenvoudig te wisselen.
• Bij elkaar opgeteld maken deze
eigenschappen de PrimeSource
zeepdispensers tot een onmisbaar
artikel voor een hygiënische keuken of
toiletruimte.
• Afmetingen 118x110x265mm.

zeepdispenser
892091
zeepdispenser Classic
892028
PrimeSource handzeep Satin Eco
1000ml 12 stuks
892083

Hygiënedispensers/Schoonmaakartikelen

PrimeSource dispenser
supplies
•

Diverse supplies voor de PrimeSource
dispensers.

PrimeSource toiletpapier
2-laags 200vel 48rollen
892084
PrimeSource toiletpapier
1-laags 400vel 64rollen
892101
PrimeSource toiletpapier 2-laags
400vel 40rollen
892077
PrimeSource toiletpapier 2-laags
180m 12 rollen
892032
PrimeSource Midi vulling 1-laags
23x25cm 20x250 stuks
892048

PrimeSource Midi vulling 2-laags
23x25cm 20x200 stuks
892029
PrimeSource Maxi vulling 2-laags
23x25cm 20x150 stuks
892097
PrimeSource Inter vulling 2-laags
21x24cm 2250 stuks
890336
PrimeSource poetsrollen 1-laags
Midi 6rol à 275m
892039
PrimeSource poetsrollen 1-laags
Mini 11rol à 120m
892087

PrimeSource servetten 1-laags wit
33x33cm 500 stuks
892006
PrimeSource luchtverfrisser rainforest
100ml 12 stuks
892092
PrimeSource luchtverfrisser coolfor
100ml 12 stuks
891563
PrimeSource tissue 2-laags
40 pak à 100 stuks.
892000
PrimeSource handzeep Satin Eco
1000ml 12 stuks
892083

PrimeSource servetten

• Pak à 500 stuks.
servetten 1-laags wit 33x33cm
500 stuks
892006

> SCHOONMAAKARTIKELEN PAPIER

PrimeSource tissues
2-laags 40 pak à 100 stuks.

892000

•

Sterke standaard servetten.

Product niet gevonden? Bel ons voor meer informatie!
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Satino tissues
Satino Keukenrollen
•
•
•
•
•

2-laags facial tissues voor optimale
persoonlijke verzorging.
Wit, zacht en sterk.
Optimaal gebruiksgemak.
Zachte dubbellaags tissues die overal
en altijd van pas komen.
In een handzaam doosje.

•

Wit, zacht en sterk.
Optimaal gebruiksgemak.
• Zachte dubbellaags keukenrol die
overal en altijd van pas komt.
• Hoge absorptie.
• Eenvoudig af te scheuren.
•

Satino tisue 2-laags 100 stuks

892017

• Verpakkingseenheid baal à 16 pak.
Satino keukenrol wit 13,8mx23cm
2 stuks
892005

Page Aloë Vera
toiletpapier
•

Satino toiletpapier
•

Satino 2-laags extra zacht toiletpapier.

PrimeSource
damesverbandzakken
•

Kunststof damesverbandzakken.
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Satino Comfort toiletpapier 2-laags
200vel pak à 4 rol
897104
Satino Comfort toiletpapier 2-laags
400vel pak à 4 rol
897125

damesverbandzakhouder
damesverbandzakken
25 doos à 30 stuks

Page toiletpapier Aloe Vera is verrijkt
met natuurlijke extracten van Aloe Vera
voor een natuurlijk, verzorgend en
zacht gevoel.
• Daarnaast zorgt de zachte maar sterke
structuur voor een uniek gevoel van
comfort.

892098

Haza damast tafelkleed op
rol

892099

•

Papieren damasten tafelkleed op rol.

2-laags 6 roll à 200vel

890331

wit 1x10m
assorti 1,20mx8m

873000
873001

Schoonmaakartikelen
> SCHOONMAAKARTIKELEN DOEKEN

Swiffer
•

Bestaat uit een voetstuk van 42cm
breed om snel en efficiënt grote
oppervlakken te stoffen en te reinigen.
• Extra lange steel, licht en gemakkelijk
hanteerbaar dankzij zijn flexibele,
draaiende kop waarmee hij de
moeilijkste plaatsen kan bereiken.
• Dikke elektrostatische doekjes kunnen
stof, vuil, haren en zelfs kleine kruimels
opnemen in de vezels, zonder gebruik
van emmer of dweil.

starterkit met 2 droge doekjes
16 Swiffer Maxi doekjes
navuldoos met 36 droge doekjes
navuldoos met
24 vochtige doekjes

890613
891631
890612
890614

Scotch sponzen
•
•

•

•
•

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.

• Pak à 6 stuks.
blauw voor het interieur
rood voor sanitair
geel voor de keuken
groen voor de vloer

891612
891613
891614
891615

Microvezeldoeken
•
•
•
•
•
•

Emmers
•

Emmer van kunststof.
Met metalen draaggreep.
• Volgens internationale HACCP
kleurcodering.
• Inhoud 12 liter.
•

•

blauw voor het interieur
rood voor sanitair
geel voor de keuken
groen voor de vloer

891520
891451
891450
891452

•
•

Professioneel geweven doek van 320
gram.
Afmetingen 38x38cm.
Minder kracht nodig, reinigt ook goed bij
een lage wrijfdruk.
Milieuvriendelijk en duurzaam in
gebruik.
Maakt streeploos schoon.
Ook droog te gebruiken voor het
afnemen van stof.
Kan 4-maal zijn eigen gewicht aan
vocht opnemen.
Volgens internationale HACCP
kleurcodering.
Tot 90 graden uitwasbaar.

• Pak à 10 stuks.
blauw voor het interieur
rood voor sanitair
geel voor de keuken
groen voor de vloer

Product niet gevonden? Bel ons voor meer informatie!

891475
891476
891477
891478
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> SCHOONMAAKARTIKELEN DOEKEN

MICROVERZELDOEKJES

Door de zeer fijne draden kan de microvezel zelfs uit zeer fijne
poriën vuil losmaken door mechanische actie.
Voordelen Microvezel: Minder kracht nodig, reinigt ook goed bij een
lage wrijfdruk. Minder schoonmaakmiddelen nodig. Milieuvriendelijk
en duurzaam in gebruik. Maakt streeploos schoon. Ook droog te
gebruiken voor het afnemen van stof. Kan 4-maal zijn eigen gewicht
aan vocht opnemen. Tot 90 graden uitwasbaar, u mag dan geen
wasverzachter gebruiken.

Microvezeldoeken
•
•
•
•
•
•
•

Professioneel geweven doek van 320
gram.
Afmetingen 38x38cm.
Minder kracht nodig, reinigt ook goed bij
een lage wrijfdruk.
Milieuvriendelijk en duurzaam in
gebruik.
Maakt streeploos schoon.
Ook droog te gebruiken voor het
afnemen van stof.

Kan 4-maal zijn eigen gewicht aan
vocht opnemen.
• Volgens internationale HACCP
kleurcodering.
•

Tot 90 graden uitwasbaar.
Pak à 10 stuks.
blauw voor het interieur
rood voor sanitair
geel voor de keuken
groen voor de vloer

Scotch microvezeldoeken
•
•
•

•

891475
891476
891477
891478

•
•
•

3M Scotch-Brite microvezeldoeken
2012.
Een microvezeldoek bruikbaar voor alle
oppervlakken.
Zeer goede prijs-kwaliteitverhouding.
Bestand tegen sterilisatie en
reinigingsmiddelen.
13% nylon en 87% polyester.

Volgens internationale HACCP
kleurcodering.
• Afmetingen 36x36cm.
• Pak à 10 stuks.
blauw voor het interieur
rood voor sanitair
geel voor de keuken
groen voor de vloer

891607
891608
891609
891611

glasdoek blauw

891558

Werkdoek Non Woven
•

Deze doeken kunnen nat, klamvochtig
of droog gebruikt worden voor alle
afwasbare oppervlakken.
• Afmetingen 38x40cm.
• De werkdoeken zijn wasbaar en
herbruikbaar en gemakkelijk in gebruik.
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Glasdoek
•

Pak à 10 stuks.
blauw voor het interieur
rood voor sanitair
geel voor in de keuken

891532
891533
891531

•

Speciale doek voor ramen, spiegels en
glanzende oppervlakken.
• Afmetingen 40x40cm.

Schoonmaakartikelen

Theedoek
Dweil en zeem
•

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

• Pak à 6 stuks.
blauw/wit geblokt

•

897098

•

Sterke dweil en zeem.
Streeploos schoonmaken.

60x60cm molton wit met streep 891511
38x48cm natuurzeem
897103

Scotch sponzen
•
•
•

Sponzen
•

De spons is een schoonmaakartikel dat
veel vloeistof kan opnemen.
• De schuurlaag is bedoeld om
hardnekkig vuil te verwijderen.

Pak à 10 stuks.
7x14cm blauw/wit voor het interieur
891528
7x14cm rood/wit voor sanitaire ruimtes
891549
9x15cm geel/groen voor in de keuken
891510

•

•
•

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.

• Pak à 6 stuks.
blauw voor het interieur
rood voor sanitair
geel voor de keuken
groen voor de vloer

891612
891613
891614
891615

raamtrekker 35cm
vloertrekker 45cm

891517
891516

Emmers
Trekkers
•

Emmer van kunststof.
• Met metalen draaggreep.
• Volgens internationale HACCP
kleurcodering.
• Inhoud 12 liter.

blauw voor het interieur
rood voor sanitair
geel voor de keuken
groen voor de vloer

891520
891451
891450
891452

•

Professionele roestvrijstalen
uitvoering.
• Voor streeploos droogtrekken van
ramen en vloeren.

Product niet gevonden? Bel ons voor meer informatie!
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Handschoenen gepoederd
•

Latex handschoenen wit.
Gepoederd.
• Voldoet aan alle europese eisen.
• Kwaliteit aql 1,5, tuv en fda
goedgekeurd volgens din EN455 t1 en
t2, resp. astmd 7578-77.
• Per 100 verpakt in handige dispenser
doos.
•

Huishoudhandschoenen
•

Handschoenen voor de bescherming
van de handen tijdens huishoudelijk
gebruik.

Felicia medium
Felicia large doos à 100 stuks.

897096
897099

smal
medium
large

891453
891454
891455

smal
medium
large

891456
891457
891458

Handschoenen
ongepoederd
•

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.
•

MEER DAN
22.000
ARTIKELEN

Wist u dat wij meer dan 22.000 artikelen in ons
assortiment hebben? In deze catalogus hebben
we hiervan een selectie opgenomen. Vindt u
niet wat u zoekt? Informeer bij onze
verkoopmedewerkers. Waarschijnlijk hebben wij
uw artikel gewoon op voorraad!

Huishoudhandschoen
latex high risk
•
•
•
•
•
•
•

Handschoen Latex Prof.
Type huishandschoen, vloeistofdicht.
Gemaakt van 100% blauwe latex.
Voor schoonmaken, niet chemische
werkzaamheden met vocht etc.
Maten S t/m XL,
Gemiddelde lengte 30cm.
Voldoet aan de norm EN374-3 en
EN455-3 voedselcontact toegestaan.
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smal
medium
large
extra large

890819
890820
890821
890822

Schoonmaakartikelen
> SCHOONMAAKARTIKELEN BORSTELWERK

Stelen
•

Stelen voor vegers en bezems.

steel hout Ø28mmx150cm
steel hout Ø23,5mmx150cm
steel aluminium
Ø28mmx150cm groen

891525
891526
897089

toiletgarnituur wit
toiletborstel

897100
891534

Bezems

zaalveger 40cm zwart, steelgat
Ø23,5mm.
891523
straatbezem kunstvezel 29cm rood,
steelgat Ø28mm
891524

Toiletborstels
Afwasborstel
•

Hoog model.
• Kunststof.

•

Goede kwaliteit afwasborstel.

met ronde kop wit
met rechthoekige kop geel

897102
891479

veger met handvat zwart
blik met handvat zwart

891041
891042

Rubbermaid stoffer en blik
Stoffer en blik
•
•

Eenvoudige stoffer en/of blik voor
dagelijks gebruik.
• Los of als set leverbaar.

handveger
blik metaal gelakt wit
stoffer en blik kunststof set

891519
891518
897097

Met deze Lobby Pro veger en blik kunt u
schoonmaken zonder te bukken.
• De veger en het bijbehorende stofblik
zijn los verkrijgbaar.

Product niet gevonden? Bel ons voor meer informatie!

75

Schoonmaakartikelen
> SCHOONMAAKARTIKELEN MOPSYSTEMEN

Rubbermaid
mopsysteem Bi-Power
•

Rubbermaid
waarschuwingsbord
•

Tweezijdig waarschuwingsbord.
Meertalig symbool "Caution Wet Floor".
• Verplicht volgens Arbo bij natte vloeren
na bijvoorbeeld schoonmaken.
• Afmetingen 67x28cm.
•

geel

891040

Bi-Power-houder mopsysteem voor
desinfectie en/of schoonmaak.
• Zowel katoenen als microvezelmoppen
kunnen worden gebruikt.
• Gedeeltelijk inklapbaar voor het
eenvoudig verwisselen van de mop of
voor gemakkelijk uitspoelen en/of
wringen.
• Alle onderdelen zijn los leverbaar.

Bi-Power mophouder BU-400
mopsteel 139cm grijs E-305
microvezelmop
43x14 blauw (nat)
B-851

891002
891004

Sani Duo mopsysteem

891009

891007

Rubbermaid Mopsysteem
Sani Duo
•
•
•
•

•
•

Rubbermaid Sani Duo met pers.
Combo met 2 afneembare emmers van
18ltr voor het scheiden van uw water.
Ideaal voor strengenmoppen.
De pers en emmers zijn makkelijk te
verwijderen om ze te vervangen of
schoon te maken.
Voorzien van 4 geruisloze zwenkwielen.
Afmetingen 395x595x700mm.

BESTELLEN
VIA

Rubbermaid mopsysteem
Pulse
•
•
•
•
•

•
•

Reinig in korte tijd groter oppervlak.
Ontwikkeld om vlekken snel te
verwijderen.
Werk 50% sneller dan met traditionele
mopemmer.
Systeem met ingebouwd
vloeistofreservoir (0,7 liter).
Transparant reservoir waardoor
vloeistofniveau gemakkelijk
gecontroleerd kan worden.
Steelknop verdeelt reinigingsmiddel in
3 stralen achter de mop.
Eenvoudig navulbaar d.m.v. optioneel
vloeistofreservoir (7,5 liter) voorzien
van clean connect-aansluiting om
vullen zonder morsen mogelijk te
maken.
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INTERNET

Bespaar tijd en geld door uw artikelen
elektronisch te bestellen. U hebt 24 uur
per dag toegang tot onze
gebruiksvriendelijke, elektronische
bestelsysteem en onze catalogus. Met
een paar muisklikken hebt u razendsnel
de gewenste artikelen in huis.

mopkit met navulling
geel
microvezelmop 40cm
nat

Q969

891043

Q477

891046

Schoonmaakartikelen

King Materiaalwagen Origo
•

Zeer professionele en compleet
uitgeruste materiaalwagen.
• Voorzien van 2x6 liter emmers,
3 legschalen, 3 steelklemmen,
2 bevestigingshaken, een 25L
Ultraspeed emmer rood, een 15L
Ultra Speed emmer blauw.
• Ultraspeed hendelpers, Origo 100/300
mopframesteun, kunststof 120L
afvalzakhouder met geïntegreerde
duwbeugel en deksel.

King Ultraspeed starterset
Pro Double
•

Voor professioneel gebruik.
Sterke, maar lichtgewicht emmers met
liter-indicatie, eenvoudige schenktuit
en handvat.
• Emmers met extra versterkte wanden.
• Hendelpers voor extra perskracht.
• Een stabiel onderstel met zwenkwielen
die geen strepen nalaten.
•

•

Afvalzakhouder met geïntegreerde
display voor werkprogramma's.
• Wordt compleet gemonteerd geleverd.
• Afmetingen 126x58x100cm.
Origo 100FX

892121

•

De starterskit bevat een emmer van
25 liter, een emmer van 8 liter, een
hendelpers, Ultraspeed mopframe en
Ultraspeed Microplus mop.

Ultraspeed 25+8L

891550

ultraspeed vlakmop 40cm.
ultraspeed mopframe
telescoop steel 100-180cm

891545
891544
891537

King Ultraspeed mop
•

King Greenspeed
moppenset
•
•

De vlakmopplaat met multilink
koppeling is speciaal ontworpen voor
een efficiënt en ergonomisch
verantwoord gebruik tijdens de
dagelijkse reiniging.
• Deze vlakmopplaat bestaat uit
kunststof en duurzaam aluminium,
waardoor het gewicht minimaal is.
• De plaat heeft aan de onderkant
klittenband (velcro) waar u snel en
makkelijk de vlakmop aan bevestigt.
• De steellengte is 145cm.

•
•
•
•

Greenspeed mopset
Greenspeed mop 45cm

891055
891056

•

Mop voor de combinatie met mopframe
(art.nr. 891544) en steel (art.nr.
891537).
Microvezel mop met een superieure
reingingsprestatie.
Diagonale nylonzones om het
hardnekkige vuil te verwijderen.
Minimale wrijvingskracht.
Geschikt voor het reinigen van alle type
vloeren.
Telescoopsteel met een zacht rubberen
handvat, kan op de gewenste lengte
worden ingesteld, zodat er
ergonomisch en comfortabel gewerkt
kan worden.
Alle onderdelen worden los geleverd.

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

> STOFZUIGERS

AEG stofzuiger Powerforce
VX6-1-CP 700W
•

•
•

King Mopemmer met korf

•
•
•
•
•
•

Geschikt voor het moppen in kleinere
ruimtes.
De mop kan in de korf worden
uitgewrongen.
Rode uitvoering is voor gebruik in
sanitaire ruimtes.
Groene uitvoering is voor gebruik in
overige ruimtes dan sanitair.
Inhoud 14 Liter.

•
•
•
•
•
•

rood voor sanitair
groen voor vloeren

891538
891513

Spaanse mop wit 250gram
steel met schroefdraad blauw

891561
891559

•
•

PowerForce wordt geleverd met ons
Power Pro System voor perfecte
reinigingsresultaten.
Maximum 700W.
Nominaal vermogen 600w.
Actieradius 9M.
Parkeerfunctie zowel horizontaal als
verticaal.
Uitblaasfilter wasbare Hygiene Filter 12.
Stofzuiger met S-bag stofzak.
Met zuigkrachtregeling.
AEG Telescopische buis.
Beweegbare handgreep.
Stofzakvolaanduiding.
Zachte wielen. *

AEG Powerforce VX6-1-CBP 700w
891081
stofzuigerzakken S-bag Electrolux
891061

King Spaanse mop
•

Kleine mop geschikt voor kleine
ruimtes.
• Deze kan worden gebruikt in
combinatie met de mopemmer met korf
en met de steel.
• Wordt gebruikt voor het dweilen van
vloeren.

Nilfisk stofzuiger
•
•

King Strengenmop
•

Voor het dweilen en schoonmaken van
een groter oppervlak.
• Voor gebruik in de rolemmer met pers.
• In combinatie met mophouder
(art.nr.891548) en mopsteel
(art.nr.891535).
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•
•

strengenmop 450gram
mophouder blauw
mopsteel 150cm blauw

891542
891548
891535

•
•
•

Het klassieke model van Nilfisk.
De GM-80class 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.
Zeer goede filtratie.
Laag geluidsniveau.
Stofzak met een inhoud van 6 liter.

Nilfisk GM-80class
891062
stofzuigerzakken Nilfisk GM-serie
891063

Schoonmaakmiddelen
> LUCHTVERFRISSERS

Ambi Pur luchtverfrisser
spuitbus
•
•

•

Aerosol luchtverfrisser
•
•

Luchtverfrisser in een spuitbus om snel
en doeltreffend sanitaire ruimten te
ontgeuren en parfumeren.

spuitbus 300ml Bonaria Tropical 891564
spuitbus 500ml Good sens marina
897168

•

Een Fris & Geurig Huis of kantoor met
de unieke Ambi Pur geuren.
Deze unieke spray maakt het mogelijk
om vieze geurtjes te verwijderen in
plaats van deze te verbloemen.
De unieke double action technologie
verwijdert luchtjes en laat een frisse
geur achter.
Ambi Pur Air Effects is de enige
luchtverfrisser in een spuitbus die niet
licht ontvlambaar is.
Bussen van 300ml.

Thai orchidee
bloessem

890159
890142

relaxing zen

897165

Glade luchtverfrisser
Decor
•

Glade luchtverfrisser Brise

•

•

•

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.

•
•

spuitbus 300ml lavendel

897169

De geurpatroon bevat 100% geurolie en
wordt geactiveerd zodra deze in de Set
en Refresh is geplaatst.
Via een semiporeus membraan wordt
de geurolie gelijkmatig afgegeven.
Je kunt de geurintensiteit instellen
door de gaten in de achterzijde volledig
open of dicht te laten.
40ml.
Geeft 60 dagen lang een heerlijk frisse
geur af.

Glade luchtverfrisser
Continu

Glade luchtverfrisser
spuitbus

•

•

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.
• Brise Continu geeft wekenlang frisheid.
• Inhoud 177gr.

2x lavendel
8x relaxing zen

897160
897161

Glade by Brise Spuitbussen zijn de
subtiele manier om alle kamers of
kantoorruimtes snel en efficiënt te
verfrissen.
• De spuitbussen zijn afgestemd op de
verschillende behoeftes van u als
gebruiker.
• Goed schudden voor gebruik.

spuitbus 500ml lavendel en violet
897164

Product niet gevonden? Bel ons voor meer informatie!
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Schoonmaakmiddelen
> SANITAIRREINIGERS

Cif professional
sanitairreiniger

Cif professional
sanitairontkalker

•

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.
•

•
•

sanitairspray 750ml
flacon 5 liter

891640
891653

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

sanitairontkalker 750ml

891642

30 doekjes

890008

Glorix hygiene doekjes
Glorix toiletreiniger
•
•

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.

flacon 750ml zonder chloor
flacon 750ml original

890007
890009

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
afwasbare oppervlakken en laten een
heerlijke geur achter.

PrimeSource
santairreiniger
•
•
•
•
•

Geparfumeerde lichtzure dagelijkse
sanitairreiniger,
Geschikt voor de reiniging van alle
sanitaire ruimtes.
Voorkomt opbouw van vervuiling zoals
kalkzeep en -aanslag.
Verwijdert huidvetten en is
kalkbindend.
Verhoogt de hygiëne in sanitaire
ruimtes en laat een frisse geur achter.

PrimeSource
sanitairontkalker
•
•

Bestemd voor het reinigen van
douches, toiletten, wastafels,
tegelwanden, tegelvloeren, etc.
• Voorzien van Aise keurmerk.
flacon sanitairreiniger 1 liter

891462

PrimeSource
toiletontkalker

Gebruiksklare, snelwerkende zure
sanitairreiniger op basis van sulfamine
zuur.
• Sanitair Ontkalker is geschikt voor
periodieke ontkalking van alle zuur -en
waterbestendige ondergronden zoals;
keramiek, glazuur, chroom, glas,
kunststoffen, tegelwerk etc.

•

Zorgt voor een fris, hygiënisch en
helder sanitair.
• Voorzien van Aise keurmerk.
flacon sanitairontkalker 1 liter

891463

lege flacon 600ml
losse sproeitrigger

891465
891466

PrimeSource
sanitairsproeier

•

Ingedikt reinigingsmiddel voor het
verwijderen van kalk en urinesteen van
alle zuurbestendige oppervlakken.
• Uitermate geschikt voor het ontkalken
van de toiletpot.
• Voorzien van Aise keurmerk.
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•

flacon toiletontkalker 750ml

891464

Een ongevulde sprayflacon of een losse
spraytrigger bedoeld voor de
sanitairreiniger.
• Deze sprayflacon heeft een inhoud van
maximaal 600ml.

Schoonmaakmiddelen

Proper WC reiniger
•
•
•
•
•
•

Speciale formule voor dagelijks
onderhoud.
Helpt kalkaanslag te voorkomen.
Exclusieve combinatie van tensioactive stoffen.
Product te gebruiken zonder gevaar
voor septische putten.
Product onder de rand aanbrengen.
Borstelen en naspoelen.

WC-eend toiletreiniger
•

flacon 750ml

891632

Reiniger voor het dagelijks onderhoud
van toiletpotten en urinoirs.
• 750ml.

flacon 750ml active blue

891557

toiletblok met houder

891568

urinoirblokken 150 stuks
urinoirblokken 50 stuks

890339
891663

blok Ocean fresh 55ml 3 stuks

891556

Product niet gevonden? Bel ons voor meer informatie!
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> SANITAIRBLOKKEN

Ambi Pur wc-blok
•

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

WC-eend toiletblok
•

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

890147
890151
890154

3 losse navullingen
Lemon en Lime
VE:6
toiletblok houder navulbaar
Water en Mint

890155

Geurblokken voor het dagelijks
onderhoud van toiletpotten en urinoirs.
• Reinigende werking bij iedere spoeling.
• Helpt ook kalkaanslag te voorkomen.
• Werkt tot wel 3-4 weken.

890153

Glorix toiletblokken
•

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

Glorix urinuoirblokken
•

ocean fresh

891644

Urinoirmatjes
•

Matje voor in urinoir, geeft na elke
spoelbeurt een frisse geur.

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

Ocean toiletblok
Cool mint
Citrus Mango

891529
891530

•
•

Houder voor in toilet voor frisse geur.
Bestaat uit 1 houder en 3 vullingen.

Schoonmaakmiddelen
> ALLESREINIGERS

Rio schoonmaakazijn
•

Schoonmaakazijn wordt uitsluitend als
reinigingsmiddel gebruikt en niet bij de
bereiding van voedsel.
• Schoonmaakazijn heeft een
zuursterkte van 8% wat een stuk hoger
is dan de natuurazijn voor het bereiden
van voedsel.

Palmolive handzeep
•

flacon 1 liter

VE:12

891635

Handzeep, verkrijgbaar in flacon met
handpompje of als blokzeep.

flacon met pompje 300ml
flacon met pompje 300ml
antibacterieel
blok 90gr

891570

voor 20ml.

891057

flacon allesreinigher 1 liter

891459

lege flacon 600ml
losse sproeitrigger

891460
891461

891571
897130

Proper allesreiniger
•

Allesreiniger die vlug en doeltreffend
reinigt en ontvet.
• Een sterke schoonmaker.
• Geschikt voor het reinigen van vloeren,
keuken werkbladen en harde afwasbare
oppervlakken.
• Frisse en langdurige geur.

PrimeSource doseerdop
flacon 5 liter ocean fris
flacon 5 liter lemon fris
flacon 5 liter katoenbloesem

890145
890146
891625

•

Doseerdop voor 20ml geconcentreerd
schoonmaakmiddel.

PrimeSource
interieurreiniger
PrimeSource allesreiniger
•

Geparfumeerde dagelijkse
interieurreiniger.
• Geschikt voor de reiniging van alle
waterbestendige oppervlakken.
• Een exclusief ontwikkeld product,
samengesteld uit grondstoffen die zijn
geselecteerd op hun goede
afbreekbaarheid.

•
•

De interieurreiniger werkt krachtig op
alle afwasbare oppervlakken en droogt
streeploos op.
• Voorzien van Aise keurmerk.
flacon interieurreiniger 1 liter

891552

Aangenaam geparfumeerde
allesreiniger.
• Geschikt voor de reiniging van alle
waterbestendige oppervlakken.
• Kan gebruikt worden met losse
doseerdop.
• Voorzien van Aise keurmerk.

PrimeSource multireiniger
•
•
•
•

•
•

Gebruiksklare reiniger op alcoholbasis
in een sprayflacon.
Geschikt voor het reinigen van alle
waterbestendige oppervlakken.
Tevens geschikt als glasreiniger.
Een krachtige kant-en-klaar product
voor een stralende en streeploze glans
op alle afwasbare oppervlakken.
Zelfs spiegels en glas zijn in één
simpele beweging schoon!
Voorzien van Aise keurmerk.
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PrimeSource
intereursproeier
•

spray 750ml

891554

Een ongevulde sprayflacon of een losse
spraytrigger bedoeld voor het interieur.
• Deze sprayflacon heeft een inhoud van
maximaal 600ml.
• Let wel, los van elkaar te bestellen.

Schoonmaakmiddelen

Andy allesreiniger
•

Ajax allesreiniger
•

Lost vuil snel op en maakt alle
afwasbare oppervlakken streeploos
schoon.
• Fles van 1250ml.

flacon 1,25 liter limoen
flacon 1,25 liter fris

891580
891579

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

interieurspray 750ml

891654

spray 750ml

897115

Antikal ontkalker
•

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.
• Antikal kan veilig worden gebruikt op
verchroomde kranen, roestvrij staal,
keramische tegels, porselein (wasbak,
douchebak, toilet), glas, plastic
(douchedeuren, kunststof baden) en
aluminium.

Cif Professional
glas & interieurreiniger

spray 750ml

891637

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

Glorix Antikalk

Glassex reiniger

•

•

Gebruiksklare periodieke ontkalker met
aangename geur voor effectieve
verwijdering van urine- en kalkaanslag
op sanitaire oppervlakken.

flacon 750ml

891659

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

Product niet gevonden? Bel ons voor meer informatie!
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Schoonmaakmiddelen
> VLOERREINIGERS

PrimeSource vloerreiniger

PrimeSource vloersproeier

•

•

Dagelijkse vloerreiniger geschikt voor
alle waterbestendige vloeren.
• Geschikt voor de mopmethode en
tevens voor de schrobzuigmachine.
• Voorzien van Aise keurmerk.

flacon vloerreiniger 1 liter

891467

Een ongevulde sprayflacon of een losse
spraytrigger bedoeld voor de
vloerreiniger.
• Deze sprayflacon heeft een inhoud van
maximaal 600ml.

lege flacon 600ml
losse sproeitrigger

891468
891469

lege flacon 600ml
losse sproeitrigger

891472
891473

> DESINFECTEREN

PrimeSource
desinfectiemiddel Ethades
•

Desinfectiemiddel met
toelatingsnummer 14065N.
• Multifunctioneel product geschikt voor
het desinfecteren van kleine
oppervlakten en eventueel de huid.
• Ethades is van de zuiverste Ethanol
(70%) en droogt streeploos op.
• Voorzien van Aise keurmerk.

PrimeSource
desinfectiesproeier
•

flacon 1 liter

891471

Een ongevulde sprayflacon en een
losse spraytrigger bedoeld voor
desinfecteermiddel.
• Deze sprayflacon heeft een inhoud van
maximaal 600ml.

Foodwipes
desinfecterende doekjes
•
•
•
•
•
•
•

•

CMT Desinfectiedoeken, non woven
doeken doordrenkt met 80% ethanol.
Voor het desinfecteren van kleine,
harde oppervlakken.
Pot á 200 stuks.
Doodt de micro organisme op allerlei
oppervlaktes.
Geschikt voor harde oppervlaktes en
materialen die alcoholbestendig zijn.
Droogt in enkele seconden.
Goedkeuring College Toelating
Gewasbeschermings middelen en
Biociden onder CTGB nummer 14019N.
Goedgekeurd door de Voedsel en Waren
Autoriteit.
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Handdesinfectie foam
•
•
•
•

•

Foodwipes 200 stuks

891058

Reinigen is het verwijderen van vuil
zoals stof, vuil of vet.
Hiervoor maak je gebruik van een
reinigingsmiddel.
Reinigen zorgt er niet voor dat microorganismen gedood worden.
Desinfecteren is het doden, inactiveren
of verwijderen van ziekteverwekkende
organismen, zoals bacteriën en
virussen.
Door de micro-organismen te bestrijden,
kunnen ze zich niet verder verspreiden.

Handdesinfectie Sanitizer foam
Soapopular 550ML
892148

Schoonmaakmiddelen
> KEUKENREINIGERS

Sun keukenonkalker
Cif schuurmiddel
•
•

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

flacon 750ml citroen
flacon 750ml cream

891560
891651

Verwijdert (on)zichtbare en
onhygiënische kalkaanslag in
vaatwasmachines, au-bain-marie
bakken, kranen, koffie- en theekannen
en spoelbakken.

flacon 2 liter

891660

spray 750ml

891627

flacon schuurmiddel 500ml

891474

Proper keukenontvetter
•

Mr Proper keukenontvetter.
Voor het reinigen en ontvetten van
oppervlakken en vloeren in
professionele keukens.
• Veilig voor oppervlakken die in
aanraking komen met voedsel.
• Verwijdert vetvlekken en gedroogd
voedsel.
• Reinigt en ontvet afzuigkappen,
fornuizen, keukenapparatuur en
keukengerei, friteuses, werkbladen,
keukenvloeren, wanden en plafonds.
•

Cif Professional
keukenreiniger
•

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

flacon 2 liter

891652

PrimeSource schuurmiddel
•

Cif Professional
keukenontvetter
•

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

spray 750ml
flacon 5 liter

891658
891657

Vloeibaar schuurmiddel met optimale
reiniging dankzij de krachtige en
veelzijdige formule.
• Voor alle keramische, geglazuurde, RVSoppervlakken (m.u.v. mat of geborsteld
RVS) in sanitaire ruimtes en in de
keuken.
• Voorzien van Aise keurmerk.

Product niet gevonden? Bel ons voor meer informatie!
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Schoonmaakmiddelen
> AFWASMIDDELEN

Cif professional
afwasmiddel
•

Cif professional handafwasmiddel.
Formulering met frisse citroengeur
zorgt voor effectieve verwijdering van
vet en een stralend, streeploos
resultaat.

•

Dubro afwasmiddel
•

flacon 1 liter

891655

•

Geconcentreerd handafwasmiddel.
Actief tegen vet en aangekoekt vuil.

flacon 900ml

897118

Dreft afwasmiddel
•
•
•
•
•
•

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.
Dermatologisch getest, veilig voor de
huid.

PrimeSource afwasmiddel
•

flacon 400ml original
flacon 400ml lemon
flacon 1 liter professional
flacon 5 liter professional

890651
890652
890150
891621

Vloeibaar handafwasmiddel voor
algemeen gebruik.
• Verwijdert zeer doeltreffend en snel
alle vetten en etensresten.
• Fris en aangenaam geparfumeerd.
• Voorzien van Aise keurmerk.

flacon afwasmiddel 1 liter citroen 891470

> VAATWASMIDDELEN

Broxomatic vaatwaszout
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 110 stuks Fresh Orange
891620
zak à 100 stuks Original Lemon 890615
zak à 100 stuks Original Regular 890616

Cleane vaatwastabletten.
•

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.
•
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zak à 100 stuks

897113

•

Leidingwater bevat in meer of mindere
mate kalk.
Hierdoor is leidingwater hard.
Hard water hindert de werking van uw
wasmiddel.
Om dit te voorkomen heeft uw
vaatwasser een
wateronthardingssysteem, dat alleen
werkt bij gebruik van vaatwaszout.
En dus niet door de zoutfunctie in uw
vaatwasmiddel.

zak 2,2kg.

897101

Schoonmaakmiddelen

Sun Professional
vaatwastabletten
Sun glansspoelmiddel
•
•

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

Sun professional vaatwastabletten.
Efficiënt vaatwasmiddel in tabletvorm
voor vaatwasmachines met korte of
lange cyclus.
• Voor alle waterhardheden.
• 100% oplosbaar.
•

flacon 1 liter

891573

doos à 23 stuks
doos à 78 stuks
doos à 200 stuks
doos à 25 stuks

891661
891662
891643
891665

doos à 200 stuks Classic

891641

pak 120gr.

891634

Sun vaatwastabletten Allin-One
•

Makkelijk doseerbare tabletten
ontwikkeld voor uitstekende
vuilverwijdering.
• 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.

Sun vaatwaszout

Sun machinereiniger

•

•

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.
• Voordeel pak van 2kg.
• Geschikt voor particulier en
professioneel gebruik.

zak 2kg.

891645

De SUN machinereiniger is bedoeld
voor het reinigen van de
vaatwasmachine.
• Het zorgt ervoor dat vet- en
kalkaanslag verdwijnen, waardoor de
vaatwasser optimaal kan werken.
• In één verpakking zitten 3 zakjes à
40gram.
• Idealiter wordt het één keer per maand
gebruikt.

> WASMIDDEL

Ariel wasmiddel pads
•

Ariel wasmiddel vloeibaar

Ariel 3in1 pods.
Het eerste wasmiddel met 3
compartimenten die voor drie
verschillende acties zorgen.
• Daardoor ontstaat er een
supergeconcentreerde
schoonmaakkracht.
• Wast schoon, verwijdert vlekken en
laat stralen.
• En dit alles zonder wasmiddel te
verspillen.
•

•

Ariel Vloeibaar lost snel op en is
bijzonder geschikt voor het
voorbehandelen van vlekken, voor de
handwas en voor standaard
wasprogramma’s in de machine.
• Geschikt voor alle temperaturen: 30, 40
of 60 graden.
• Deze fles heeft een inhoud van 3,25
liter en is goed voor 50 wasbeurten.

Regular
Color

890656
890655

•

Het plastic omhulsel verdwijnt wanneer
het in contact komt met water.

Regular 2x42 pods
Color 3x16 pods
Color 2x42 pods

Product niet gevonden? Bel ons voor meer informatie!

890650
890654
890617
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EHBO-artikelen
> PLEISTERS

Pharmaplast strips
•

•

Dermaphile pleister.
Waterbestendig.
• Strip van 1m lang en 6cm breed.

Pharmaplast pleisters.
Waterbestendig.
• Zakje met 30 strips in diverse maten.
(10stuks 72x19mm, 4stuks 72x25mm,
10stuks 52x12mm en 6stuks
23x23mm.

30 strips assorti

891592

Pincet

9cm

892534

finimal doos à 20 stuks

892541

•

Dermaphile pleisters
•

strip van 1mx6cm.

891591

Gaascompressen
•

Rafelvrij gevouwen, ademend
gaaskompres.
• Gemaakt van 100% katoen; ontvet en
gebleekt.
• Hoge treksterkte in lengte en
breedterichting, hoge absorptie,
ademend en zacht.

5x5cm pak à 16 stuks

892540

> MEDICIJNEN

Snelverband
•

•
•

•
•

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
hydrofiel windsel vastgenaaid.
Afmeting nr1 12x12cm.
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Pijnstillers
•

Finimal.
De werkzame stoffen in Finimal zijn
paracetamol en coffeïne.
• Paracetamol werkt pijnstillend en
koortsverlagend.
• Coffeïne versterkt mogelijk het
pijnstillende effect van paracetamol en
werkt opwekkend.
•

12x12cm nr.1

892532

EHBO-artikelen
> VERBANDTROMMELS

Verbandtrommel A
•
•

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

•
•
•
•
•
•

voor bedrijven
tot 25 werknemers

•

892530

•

Zeer volledige verbandtrommel die
voldoet aan de Nederlandse Arbowet.
Met wandhouder.
2 Wondsnelverbanden 6x8cm steriel.
4 Snelverbanden no.1 steriel.
16 Steriele gaaskompressen 1/16 m2.
2 Pakjes verbandwatten à 10gram.
2 Rollen synthetische watten
2mx10cm.
1 steriele compress 10x10cm.
1 steriele kompress 10x15cm.
3 Elastische windsels 4mx6cm breed.
1 Cambric windsel 4mx8cm breed.
1 Cambric windsel 4mx10cm breed.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 Driekante doek.
1 Hechtpleister 5mx2,5cm breed.
1 Gaaspleister 1mx6cm.
1 Mondkapje voor beademing.
1 Knievormige verbandschaar rvs.
2 Disposable handschoenen.
3 Veiligheidsspelden.
1 Pincet rvs.
1 Dutiplast 30ml.

voor bedrijven
vanaf 25 werknemers
complete navulling

892531
892542

voor klein kantoor of afdeling

892529

Verbandtrommel B HACCP
•

Een verbandtrommel is volgens de
Regeling Verkeersregelaars 2009
verplicht in ieder
transportbegeleidingsvoertuig.
• Deze verbandtrommel voorziet in de
basisbehoefte eerste hulpmiddelen.
• De trommel wordt geleverd inclusief
wandbevestiging en is daarmee
eenvoudig in te bouwen in het voertuig.
• Inhoud: 2 Wondsnelverbanden 6 x 8 cm
steriel, 4 Snelverbanden no. 1 steriel,
2 Snelverbanden no. 2 steriel, 16 Steriele
gaaskompressen 1/16, 10 Steriele
gaasjes 5x5cm, 2 Alumed kompressen

10x10cm steriel, 2 Pakjes watten à
10 gram, 2 Rollen Synthetische watten
2mx10cm, 3 Hydrofiel windsels 4mx6cm,
1 Cambric windsel 4mx6cm, 1 Cambric
windsel 4mx8cm, 1 Driekante doek,
1 Hechtpleister 5mx2,5cm,
1 Gaaspleister 1mx6cm, 1 Knievormige
verbandschaar. 3 Veiligheidsspelden,
1 Flacon desinfecterende lotion,
4 Disposable handschoenen,
4 Verbandklemmen, 1 Pincet en
1 Mondmasker voor beademing.

Basis verbandtrommel
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

HACCP

892543

•

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.

Product niet gevonden? Bel ons voor meer informatie!
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Persoonlijke Beschermings Middelen
> HANDSCHOENEN VOOR GRIP

EN 388 CERTIFICERING TEGEN
MECHANISCHE RISICO'S

•

Handschoenen die beschermen tegen mechanische risico’s moeten getest zijn
volgens de norm EN 388.
• Deze norm is van toepassing op alle types van handschoenen die bescherming
bieden tegen fysische en mechanische gevaren als gevolg van schuren, snijden,
perforeren en scheuren.
• De bescherming tegen mechanische gevaren wordt aangeduid door een pictogram
gevolgd door vier cijfers (prestatieniveaus) waarbij elk cijfer overeenstemt met de
testresultaten voor een specifiek risico.
• Het pictogram ‘mechanische risico’s’ gaat samen met een code van 4 cijfers:

A: Schuurweerstand: gebaseerd op het aantal cycli dat nodig is om door het
handschoenstaal te schuren.
B: Snijweerstand: gebaseerd op het aantal cycli dat nodig is om bij een constante
snelheid door het handschoenstaal te snijden.
C: Scheurweerstand: gebaseerd op de kracht die nodig is om het handschoenstaal te
scheuren.
D: Perforatieweerstand: gebaseerd op de kracht die nodig is om het handschoenstaal
met een punt van standaardafmetingen te doorboren.

Griphandschoen Nitrilfoam
Griphandschoen PU-flex
•
•
•
•
•
•
•
•

Handschoen PU-FLEX.
Zeer dunne handschoen met gevoel
van een tweede huid.
Zeer flexibele liner met PU palmcoating,
elastisch manchet.
Voor echt allerlei klussen met gering
risico.
Maten S t/m XL.
Lengte 25cm.
Voldoet aan de norm EN388 met 4131.

•
•
•
•

Verpakt per paar.
small
medium
large
extra large

890804
890805
890806
890807

•
•
•

Handschoen nylon nitrilfoam.
Dunne handschoen met sterkere
coating, elastische manchet.
Nylon liner met ademende nitrilfoam
voor meer grip.
Voor montage, bouw, constructie en
productiewerk met mechanische
belasting.
Maten S t/m XL,
Lengte 24cm.
Voldoet aan de norm EN388 met 4121.

• Verpakt per paar.
small
medium
large
extra large

890855
890856
890857
890858

Griphandschoen
Showa 381
•

Griphandschoen
Showa 310

•

•

•

De Showa 310 is de onbetwiste
nummer één in de wereld van
griphandschoenen.
• Deze handschoen heeft een ongekend
hoog draagcomfort, is zeer beweeglijk
en biedt een extreem goede grip, zowel
in droge als natte omstandigheden.
• Bovendien heeft de Showa 310 een
hoge scheur- en schuurweerstand.
• Deze handschoen is ideaal voor de
(wegen)bouw, transport, logistiek,
groenvoorziening en houtbewerking.
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•

•

smal
medium
large
extra large

890859
890860
890861
890862

De Showa 381 is een ultralichte en
megasterke allround werkhandschoen
van een door Showa zelf ontwikkelde
microvezel.
Een soortgelijke vezel wordt ook al
succesvol toegepast in sportkleding.
Het materiaal heeft een hoog
absorptievermogen zonder dat het de
huid irriteert.
De microvezels zorgen voor 20% meer
ademend vermogen in vergelijking met
traditionele modellen.
Door het gebruik van deze nieuwe
materialen, in combinatie met
geavanceerde weeftechnieken, is de
handschoen niet alleen veel lichter
(slechts 19 gram!) maar is deze ook veel
comfortabeler in gebruik.

•

Daarnaast haalt de Showa 381 de
hoogste schuurbestendigheid op de
EN388 testresultaten.

smal
medium
large
extra large

890863
890864
890865
890866

Persoonlijke Beschermings Middelen
> HANDSCHOENEN VOOR GRIP

> HANDSCHOENEN SNIJBESTENDIG

Snijbestendige
handschoen Teaxi 5 PU

Griphandschoen Showa
B0502

•
•

De Showa B0502 is een naadloos
gebreide nylon-polyester handschoen
met een PU-coating voor goede grip en
tastgevoel.
• De handschoen heeft een uitstekende
vingergevoeligheid en een
comfortabele elastische boord.
• De ideale handschoen voor
precisiewerk.

•
•
•

smal
medium
large
extra large

890867
890868
890869
890870

•
•
•

> HANDSCHOENEN HUISHOUD

Handschoen Teaxi 5 PU.
Snijbestendige handschoen klasse 5,
hoge risico's.
HPPE liner met een PU
handpalmcoating.
Voor werkzaamheden met snijgevaar
van metaal, glas of aanverwant.
Maten L t/m XXL.
Lengte 24cm.
Voldoet aan de norm EN388 met 4542.

Handschoenen Showa
Nitril

•

•

•
•
•
•
•

Handschoen Latex Prof.
Type huishandschoen, vloeistofdicht.
Gemaakt van 100% blauwe latex.
Voor schoonmaken, niet chemische
werkzaamheden met vocht etc.
Maten S t/m XL,
Gemiddelde lengte 30cm.
Voldoet aan de norm EN374-3 en
EN455-3 voedselcontact toegestaan.

890808
890809
890810

> HANDSCHOENEN DISPOSABLE

Huishoudhandschoen
latex high risk
•

• Verpakt per paar.
large
extra large
XXL

• Verpakt per doos à 50 stuks.
smal
890819
medium
890820
large
890821
extra large
890822

De Showa 7505PF is een zeer sterke
disposable handschoen van 100
procent nitril.
• Deze beschermt tegen chemische
spatten en uitermate geschikt is voor
de voedingsmiddelenindustrie.
• Deze handschoen heeft een zeer
scherpe prijs-kwaliteitverhouding.
• Voor eenmalig gebruik..

smal
medium
large
extra large

890871
890872
890873
890874

> HANDSCHOENEN DISPOSABLE

Handschoenen gepoederd

Handschoenen
ongepoederd

•

Latex handschoenen wit.
Gepoederd.
• Voldoet aan alle europese eisen.
• Kwaliteit aql 1,5, tuv en fda
goedgekeurd volgens din EN455 t1 en
t2, resp. astmd 7578-77.
• Per 100 verpakt in handige dispenser
doos.
•

•

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.
•

• Verpakt per doos à 100 stuks.
smal
891453
medium
891454
large
891455

• Verpakt per doos à 100 stuks.
smal
891456
medium
891457
large
891458

Product niet gevonden? Bel ons voor meer informatie!
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Persoonlijke Beschermings Middelen
> OORDOPPEN

> HELMEN

3M oordoppen Classic

Helm Style 300

•

•

•
•
•
•
•

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

•
•
•
• Verpakt per doos à 500 stuks.
geel
890829

•
•

Scott Style 300 veiligheidshelm.
HDPE veiligheidshelm.
8 punts binnenwerk met pinlock
verstelling.
De helm heeft een regengoot en weegt
295gram.
Verkrijgbaar in wit en blauw.
Voldoet aan de norm EN397.

blauw
wit

890827
890828

> OORDOPPEN

Howard Leight Laser
oordoppen
3M Peltor oorkap
•
•
•
•
•
•

Howard Leight laser lite.
De kleurrijke voorgevormde oordop voor
éénmalig gebruik.
Polyurethaan schuimdop met een SNR
waarde van 35dB.
Door T-vorm beter in te brengen in het
oor.
Verpakt per doos van 200 paar.
Voldoet aan de norm EN352-2.

•

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

• Verpakt per doos à 400 stuks.
geel-roze
890830

zwart

890831

3M Peltor oorkap met radio
•

Moldex Spark oordoppen
•

•
•
•
•
•

Dit is de Moldex dispenser navulling die
u kunt gebruiken met de Moldex
wandhouder station.
Deze variant beschikt over 250
SparkPlug oordoppen.
De SparkPlug is een kleurrijke mix,
geschikt voor vrijwel ieder oor.
Makkelijk in gebruik.
Comfortabel.
Geen afval van individueel verpakte
oordopjes meer.
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assorti

890880

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

Persoonlijke Beschermings Middelen
> STOFMASKERS

Portwest stofmasker
FFP3V
Portwest stofmasker
FFP2V

•

•

•

•
•
•
•
•

Portwest fijnstofmasker FFP2V.
Fijnstofmasker tegen schadelijk stof.
Voorzien van een ventiel voor meer
comfort en duurzaamheid.
Lichte ademweerstand.
Verpakt in een blister van 3 stuks.
Voldoet aan de norm EN149.

•

•
•
•

FFP2V wit

890832

FFP2V wit

890834

•

Portwest fijnstofmasker FFP3V.
Fijnstofmasker tegen stof wat zeer
risicovol is.
Voorzien van een ventiel voor meer
comfort en duurzaamheid.
Lichte ademweerstand, masker met
binnenrand tegen randlekkage.
Verstelbare draagbandjes.
Verpakt in een blister van 2 stuks.
Voldoet aan de norm EN149.

FFP3V wit

890833

glashelder

890875

glashelder

890878

3M stofmasker FFP2V
•
•
•
•
•
•
•

3M fijnstofmasker FFP2V.
Fijnstofmasker tegen schadelijk stof.
Voorzien van een ventiel voor meer
comfort en duurzaamheid.
Lichte ademweerstand, ontvouwbaar
model.
Model van hoge kwaliteit, meest
gekozen in Nederland.
Verpakt in een blister van 5 stuks.
Voldoet aan de norm EN149.

> VEILIGHEIDSBRILLEN

Honywell ruimzichtbril
LG10
•
•
•
•
•
•

Honywell LG10.
Ruimzichtbril in basis uitvoering.
Directe ventilatie, licht van gewicht, 75
gram.
Instelbare hoofdband.
Polycarbonaat lens.
Voldoet aan de norm EN166 B.

Univet Veiligheidsbril 520
•

glashelder

890839

Bril met ventilatie, kan gedragen
worden over een normale bril.
• Breed gezichtsveld, inzetbaar voor vele
werkzaamheden.

Univet Veiligheidsbril 506
Univet Veiligheidsbril 568
•
•
•
•
•
•

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 deeltjes.

glashelder
geel

890876
890877

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.

Product niet gevonden? Bel ons voor meer informatie!
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Persoonlijke Beschermings Middelen
> VEILIGHEIDSVESTEN

QW3 veiligheidsvest
•
•
•

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.
•

•
•
•

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

> WEGWERP KLEDING

Haarnet
Haarnet plat
•
•
•
•
•

Haarnetje wokkelmodel.
Non woven compleet elastich
haarnetje.
Kleur blauw.
Zeer rekbaar.
Per doos van 1000 stuks.

•

Haarnetje plat.
Non woven haarnetje plat gestapeld.
• Kleur wit.
• Circa 53cm doorsnede.
• Per doos van 100 stuks.
•

• Verpakt per doos à 1000 stuks.
blauw
890847

• Verpakt per doos à 100 stuks.
wit
890848

Bezoekersjas
•
•
•
•
•
•
•

Bezoekersjas.
Witte non woven jas.
Met klittebandsluiting.
Tot net boven de knie.
Niet gecoat.
Maat XXL.
Per doos van 50 stuks.
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Overschoenen
•

Overschoenen basis.
PE overschoen.
• Blauw.
• Laag model, 40mu dikte.
• Per doos van 2000 stuks.
•

• Verpakt per doos à 50 stuks.
wit
890849

• Verpakt per doos à 2000 stuks.
blauw
890853

Veiligheid
> ZICHTFRAMES

> VEILIGHEIDSMARKERING

Durable Duraframe
Security
•
•
•

•
•

•

Duraframe Security A4.
Zelfklevend 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,...).
De achterzijde kleeft aan elk glad en
effen oppervlak,

Tarifold PRO
Markeringstape
tweekleurig
•
•

Voor bevestiging aan glas is het kader
2-zijdig bedrukt.
• Zowel in staand als in liggend formaat
bruikbaar.
• Voor A4-formaat.
• Pak à 2 stuks.
geel/zwart
groen/wit

919864
919865

2 liter
6 liter

890275
890276

Sterke zelfklevende veiligheidstape in
twee kleuren die snel en eenvoudig aan
te brengen is op de vloer.
• Voor binnen gebruik in fabrieken,
magazijnen, ontvangstruimten
,showrooms en veel plaatsen meer.
• Perfect voor het veilig afbakenen van
veiligheidszones en looppaden.
• Draagt bij aan de veiligheid en
zichtbaarheid.

•

Elastisch en slijtvast PVC van 150μ dat
bestand is tegen machine - en
voetgangersverkeer.
• Hecht op iedere vlakke, gladde, droge,
stofvrije en schone ondergrond.
55mmx33m rood/wit
55mmx33m groen/wit

921389
921390

2kg
6kg

890272
890273

> BRANDPREVENTIE

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.

Poederblusser
Blusdeken
•
•

•
•
•

•

Kleine brandjes zoals de vlam in de pan
of afvalbak bestrijd je het snelst met
een branddeken.
Je dooft hiermee het vuur snel en
voorkomt grotere schade.
Je hangt de SW BBD130 blusdeken aan
de muur.
Is er brand? Dan trek je hem met twee
handen uit de houder. Je dooft het
vuur snel, doeltreffend en zonder
rommel of restschade.
Afmeting 100x100cm.

•
•
•
•
•
•

Blusdeken 100x100cm

890271

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.

Product niet gevonden? Bel ons voor meer informatie!
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Veiligheid
> PANORAMISCHE SPIEGELS

Dome 360º panoramische
spiegel
•

Convex binnenspiegel
•

Ronde acryl binnenspiegels.
Uitermate geschikt voor
diefstalpreventie in winkels,
warenhuizen en publieke ruimtes.
• De standaard meegeleverde flexibele
montagearm maakt het mogelijk de
spiegels eenvoudig op de juiste
invalshoek af te stellen.
•

Ø40cm
Ø60cm

890004
890005

Panoramische spiegels Dome 360
bieden rondom een totaal overzicht en
zijn daarmee ideaal als preventief
middel in winkels, magazijnen en
publieke ruimtes.
• Het zichtbereik (blikveld) wordt bepaald
door de diameter van de spiegel en kan
oplopen tot maar liefst 13 meter.
• De spiegels zijn licht van gewicht en
daardoor eenvoudig aan bijvoorbeeld
systeemplafonds te bevestigen.

> ZAKLAMPEN

Ø60mm

890006

> NEPCAMERA

2xAAA

Nepcamera
Varta zaklamp Day Light
Led

•

•

•

Deze handige LED zaklamp heeft een
aluminium en rubber behuizing en is
"schokproof".
• De LED zaklamp werkt op 2xAA
batterijen wel 65uur en heeft een
bereik van 42meter.
• inclusief 2xAA batterij.
• 3jaar garantie.

•
•
•
•

Zaklamp Varta Led day light met 2xAA
batterijen
413888

•

Uitstekende imitatie van een echte
camera.
Met bewegingsdetector.
Gemotoriseerde pan-bewegingen.
LED gaat branden wanneer het toestel
wordt ingeschakeld.
Geen bedrading nodig.
Voeding door 3xAA-batterijen van 1.5V
(niet meegeleverd.).
Hoogte: ±170mm.

antraciet/lichtgrijs

897191

> SLOTEN

Stanley reisslot
Stanley hangslot
•
•

Sterk messing hangslot geschikt voor
binnen en buiten.
• Voorzien van een gehard stalen beugel
en anti diefstal pins voor meer
veiligheid.
• Inclusief 2 sleutels.
• 20 jaar garantie.
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30mm
40mm

484701
484702

Compact 30MM reisslot met een 3 of
4-delig cijferslot voor 999/9999 unieke
combinaties.
• Voorzien van TSA sluiting.
• Dit slot is te openen met een unieke
sleutel door iedere douane wereldwijd
zonder uw slot of bagage te
beschadigen.

3 cijfers
4 cijfers

484703
484704

Veiligheid
> SCHRIJFWAREN

Detectamet detectie
balpen Tufftip
•

Volledig metaal- en X-ray detecteerbare
polypropyleen pen.
• Detecteerbare HD pennen zijn
revolutionair ontworpen en hebben een
behulzing speciaal ontwikkeld voor
extra comfort en een uitstekende
balans.
• De pen heeft een matte behulzing 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.

Detectamet detectie
balpen Cryo
•

Robuust en vrijwel onbreekbaar, en
voorzien van verbeterd RVS veermechanisme 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.
blauw

610080

•

Deze 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, vrijwel onbreekbaar, en
voorzien van een verbeterd RVS veermechanisme om in te klikken.

•

Cryo pen kan tot 8.000 meter schrijven
en is onder druk gevuld waardoor in alle
omstandigheden geschreven kan
worden, zelfs op de kop en bij extreme
kou.
• Voldoet aan de norm EC 1935/2004
voor direct contact met
levensmiddelen en de regelgevingen
80/590/EEC en 89/109/EEC.
blauw

610081

Detectamet detectie
viltstift
Detectamet detectie
whiteboardstift
•

Volledig detecteerbare uitwisbare
marker 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.

•

•
•

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

630971

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.
• 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

Product niet gevonden? Bel ons voor meer informatie!

630970
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Evenementen
> EVENEMENTENBANDJES

Polsbandjes blanco
Polsbandjes met opdruk
•
•
•
•
•
•

Individueel genummerde neutrale
polsbandjes van Tyvek materiaal.
Geschikt voor kleinere events,
schoolfeesten of binnen verenigingen.
Beschrijfbaar met watervaste stift.
Breedte 19mm.
Sterke tapesluiting.
Verpakt per 100 stuks per kleur.

•
•

groen
blauw
rood
geel

505259
505260
505261
505262

•
•
•

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.

505268
505269
505270

rood
groen
blauw

062491
062492
062493

30cm
50cm

891038
891039

100meter
250meter

891036
891037

> GARDEROBEBONNEN

> ENTREEBEWIJZEN

Entreebewijzen

Garderobebonnen

•

•

•

•

Standaard entreebewijzen op een rol.
Voorzien van een doorlopende
nummering.
• Met geperforeerde controlestrook met
een rode overdruk.
• 1000 entreebewijzen per rol.

18 don't drink and drive
alcohol not permitted
vip

wit
blauw
geel

062494
062495
062496

Standaard garderobebonnen op een rol.
Voorzien van een doorlopende
nummering.
• Met uitgestanste gleuf voor over het
hangertje van de jas.
• 1000 bonnen per rol.

> PERSONENTELLER

> AFZETKEGELS

KW-Trio Personenteller
•
•
•
•
•
•

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

Afbakeningskegels
•
•

chroom

062510

Rood-witte afbakeningskegels van PVC.
Leverbaar in twee hoogtes, 30 én
50cm.

> AFZETLINT

Rood-wit signaliseringslint

Zwart-geel
signaliseringslint

•

•

•

•

Rood-wit signalisatielint.
Polyethyleen.
• Breedte 80mm.
• Afzetlint wordt veelal gebruikt voor het
afzetten of markeren van verboden of
gevaarlijke plaatsen.
• Ook gebruikt om verkeer te leiden naar
parkeerruimtes en op de openbare weg.
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100meter
250meter

891034
891035

Zwart-geel signalisatielint.
Polyethyleen.
• Breedte 80mm.
• Afzetlint wordt veelal gebruikt voor het
afzetten of markeren van verboden of
gevaarlijke plaatsen.
• Ook gebruikt om verkeer te leiden naar
parkeerruimtes en op de openbare weg.

Evenementen
> CONSUMPTIEBONNEN EN -MUNTEN

Consumptiebonnen 1/2

Consumptiebonnen
2-zijdig

•

•

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

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 tegen
kopiëren.
• Verpakt per 2 rollen van 1000 bonnen.

rood
blauw
geel

062522
062523
062525

rood
groen
oranje

062512
062514
062516

Nummerblok 1-1000 assorti

062540

> CONSUMPTIEBONNEN EN -MUNTEN

Consumptiebonnen
UV beveiligd
•
•
•
•

Consumptie breekmunten

•
•

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

•
•

blauw
rood
geel

062497
062498
062499

•
•

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.
Strips met 10 bonnen, 50 strips per
boekje.
Verpakt per 5 boekjes met 500 bonnen.

> NUMMERBLOKS

Nummerblok
•
•
•
•

•

Nummerbloks
•
•

100 nummers in tweevoud per blok.
Per doos de nummers 1 tot en met
1000.

wit
blauw
groen
geel
oranje
roze

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.

Product niet gevonden? Bel ons voor meer informatie!
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Batterijen
> STAAF- EN BLOKBATTERIJEN

Duracell batterijen Ultra Power
•
•
•
•
•
•

De enige batterij met Powercheck.
Duracell Ultra batterijen gaan langer mee en zijn nog krachtiger door meer actieve
deeltjes in combinatie met verbeterde technologie (super conductieve grafiet).
Deze batterij is speciaal ontwikkeld voor je speciale (en wat duurdere) toepassingen.
Je mp3 speler, digitale camera, radiografisch bestuurbaar speelgoed, draadloze
muis, draagbare geluidsboxen enzovoort.
Met andere woorden: super power!
Behoudt zijn energie 10 jaar wanneer hij niet wordt gebruikt.

Duracell batterijen Plus Power
•

Duracell Plus Power gaat nog langer mee door meer actieve deeltjes.
Tot 50% meer power.
• Deze batterijen zijn speciaal ontwikkeld voor alle apparaten die je dagelijks gebruikt.
• Behoudt zijn energie 10 jaar wanneer hij niet wordt gebruikt.
•

• Met verwijderingsbijdrage voor Nederland.
AAA potlood
1,5volt
set à 4 stuks
AAA potlood
1,5volt
set à 8 stuks
AAA potlood
1,5volt
set à 12 stuks
AA penlite
1,5volt
set à 4 stuks
AA penlite
1,5volt
set à 8 stuks
AA penlite
1,5volt
set à 12 stuks
C baby
1,5volt
set à 2 stuks
D mono
1,5volt
set à 2 stuks
blok
9volt
in blisterverpakking

AAA potlood
AAA potlood
AAA potlood
AA penlite
AA penlite
AA penlite
C baby
D mono
blok

1,5volt
1,5volt
1,5volt
1,5volt
1,5volt
1,5volt
1,5volt
1,5volt
9volt

set à 4 stuks
set à 8 stuks
set à 12 stuks
set à 4 stuks
set à 8 stuks
set à 12 stuks
set à 2 stuks
set à 2 stuks
in blisterverpakking

413553
413576
413578
413552
413575
413577
413554
413555
413556

413582
413583
413584
413579
413580
413581
413585
413586
413587

AFMETINGEN
VAN
BATTERIJEN

•

Duracell batterijen Ultra
Speciaal
•

Speciale batterijen, bijzonder geschikt
voor bijvoorbeeld autoalarm,
autosleutels en digitale camera's.

Met verwijderingsbijdrage voor
Nederland.
AAAA 1,5volt set à 2 stuks
413527
123 foto
413595
123 foto
set à 2 stuks
413593
MN21 12V
set à 2 stuks
413521
N 1,5volt
set à 2 stuks
413550

De afmetingen van de staafbatterijen zijn:
Type AAA model Potlood 44,5x10,5mm.
Type AA model Penlite 50,5x14,5mm.
Type C model Baby 50x26mm.

Type D model Mono 61,5x34,2mm.
Type Blok model Blok 48,5x26,6x15,7mm.

Product niet gevonden? Bel ons voor meer informatie!
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Batterijen

Varta batterijen High Energy
•

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.
• Met verwijderingsbijdrage voor Nederland.
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

413757
413870
413832
413756
413869
413833
413758

D mono
blok

1,5volt
9volt

set à 2 stuks

413759
413760

• Met BeBat voor België.
AAA potlood
AA penlite

1,5volt
1,5volt

set à 4 stuks
set à 4 stuks

413835
413834

V23GA

Varta batterijen Energy
•

De Varta alkaline energy is de ideale
batterij voor standaard gebruik waarbij
er geen piekverbruik is.

AAAA 1,5volt
AAA potlood
1,5volt
AA penlite
1,5volt

set à 4 stuks

413831

set à 4 stuks 413830

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.
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Varta batterijen speciaal

V23GA

•

LR1

set à 2 stuks 413527
Alkaline batterijen voor apparatuur met
een hoog energieverbruik, zoals:
speelgoed, audioapparatuur,
elektronische spellen, enz.

• Met verwijderingsbijdrage voor Nederland.
AAA potlood
1,5volt
AAA potlood
800mAh
AAA potlood
800mAh
AAA potlood
1000mAh
AA penlite
2100mAh
AA penlite
2600mAh
AA penlite
2600mAh
AA 4 x penlite en 2 x AAA gratis

LR1

Ø10,3mm
52mAhblister à 1stuk 413771
Ø10,3mm
52mAhblister à 2stuk 413871
12x30,2mm
850mAhblister à 1stuk 413772
12x30,2mm
850mAhblister à 2stuk 413861

set à 4 stuks
set à 2 stuks
set à 4 stuks
set à 4 stuks
set à 4 stuks
set à 2 stuks
set à 4 stuks

413757
413768
413762
413876
413761
413874
413875
413529

Batterijen
> OPLAADBARE BATTERIJEN

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.

Duracell oplaadbare
batterijen Plus
•
•

Met verwijderingsbijdrage voor
Nederland.
AAA potlood
850mAh
set à 2 stuks 413566
AAA potlood
850mAh
set à 4 stuks 413567
AA penlite
2500mAh
set à 2 stuks 413564
AA penlite
2500mAh
set à 4 stuks 413565

•
•
•
•

•

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.

•

Met verwijderingsbijdrage voor
Nederland.
AAA potlood
750mAh
set à 4 stuks 413798
AA penlite
1300mAh
set à 4 stuks 413793
C baby
3000mAh
set à 2 stuks 413695
D mono
3000mAh
set à 2 stuks 413696
blok 9V
170mAh 413694

> BATTERIJ-OPLADERS

Duracell batterij-oplader
CEF22 Multi Charger
•
•
•

•
•

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.
Afmetingen 71x120x303mm.

Duracell batterij-oplader
CEF27
•
•
•
•
•
•

CEF22

universele lader

413739

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

Product niet gevonden? Bel ons voor meer informatie!
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> KNOOPCELBATTERIJEN

Duracell knoopcelbatterijen
•

Duracell biedt een groot assortiment aan speciale batterijen die gebruikt kunnen
worden in elektronica die betrouwbare energie vraagt van knoop- muntbatterijen.
• De Duracell knoopcelbatterij is ontwikkeld voor gebruik in elektronica
(fietscomputers, postweegschaal, radio, elektronische agenda), beveiliging
(bankkaartlezer), medische apparatuur (glucometers, hartslagmonitor),
fitnessapparaten en lampen.
•

Lithium.
CR1616
CR2025
CR2025
CR2032
CR2032
CR2430
CR2450

Ø16mm
Ø20mm
Ø20mm
Ø20mm
Ø20mm
Ø24,5mm
Ø24,5mm

3V-50mAh
3V-170mAh
3V-170mAh
3V-180mAh
3V-180mAh
3V-280mAh
3V-540mAh

set à 2 stuks
set à 2 stuks

413594
413591
413603
413590
413602
413570
413513

• Alkaline.
LR44
LR54

Ø11,6mm
Ø11,6mm

1,5V-170mAh
1,5V- 50mAh

set à 2 stuks
set à 2 stuks

413630
413631

• Silver Oxide.
D357
V377
V390
V392

Ø11,6mm
Ø6,8mm
Ø11,6mm
Ø7,9mm

1,5V-170mAh
1,5V-18mAh
1,5V-80mAh
1,5V-45mAh

set à 2 stuks

413540
413568
413569
413633

Ø24,5mm
Ø24,5mm

560mAh
560mAh

1stuk
2stuk

413770
413866

Ø11,6mm
Ø11,6mm
Ø6,8mm

125mAh
125mAh
25mAh

1stuk
2stuk
1stuk

413779
413872
413873

Varta knoopcelbatterijen
•
•

Kleine knoopcellen leveren grote prestaties.
Voor autosleutels, rekenmachines, camera's en andere elektrische apparaten.

• Lithium.
CR1616
CR1620
CR2016
CR2016
CR2025
CR2025
CR2032
CR2032
CR2430
CR2430

Ø16mm
Ø16mm
Ø20mm
Ø20mm
Ø20mm
Ø20mm
Ø20mm
Ø20mm
Ø24,5mm
Ø24,5mm

3V-55mAh
3V-70hAh
90mAh
90mAh
170mAh
170mAh
230mAh
230mAh
280mAh
280mAh

1stuk
1stuk
1stuk
5stuk
1stuk
5stuk
1stuk
5stuk
1stuk
2stuk

413773
413774
413775
413824
413776
413823
413777
413822
413769
413865

CR2450
CR2450
• Silver Oxide.
V13GA
V13GA
V377

> BATTERIJ-OPLADERS

Varta oplader universeel
•
•

•
•
•
•

Universele batterijlader.
Laadt tot vier batterijen gelijktijdig.
(2/4 AA; 2/4 AAA; 2/4 C; 2/4 D; 1x 9V
batterijen).
Veiligheidstimer, schakelt automatisch
uit.
Bureaulader met 3 LED's.
Globaal Voltage - wereldwijd gebruik
(100-240V).
Deze laders worden geleverd exclusief
batterijen.
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Varta oplader Pocket
•
•
•
•
•

universele lader
(5 uur voor 4 batterijen)

•

413828

•

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.

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

413827
413829

Electra
> TAFELCONTACTDOZEN

Tafelcontactdozen
beveiligd
•
•

Tafelcontactdozen
•

Meervoudige contactdoos met
schakelaar.
• Kabellengte 1,5m.
• Maximaal vermogen 3500W.

3-voudig
4-voudig
5-voudig incl. kinderbeveiliging

897181
897182
897183

Bescherm je elektronische apparatuur
tegen overspanning en
spanningspieken.
• Bij eventuele stroomnetvervuiling
vangt hij de piekspanningen op zodat
deze je apparatuur niet kunnen
beschadigen.
• Uitstekend voor ieder elektronisch
apparaat, thuis of op kantoor.

Duurzame behuizing met kabelgeleider.
Met kinderbeveiliging, thermische
zekering en overbelastingsindicatie.
• Kabellengte 1,5m.
• Met verlichte on/off schakelaar.
• Maximale vermogen 3500W.
•

4-voudig
6-voudig
8-voudig

897185
897186
897187

wit

897190

4-voudig

897189

> DOORVOERSTEKKER

Doorvoerstekker
Pop-Up stekkerblok
•
•
•
•
•
•
•

Pop-Up stekkerblok met 4
stopcontacten.
Met kinderbeveiliging en thermische
zekering.
Kan op elk bureau of werkplek
gemonteerd worden.
Voorboordiameter 80mm.
Kabellengte 2m.
Maximaal vermogen 3500W.

•
•
•
•
•
•

4-voudig

897184

•

Stekker met 2 USB-uitgangen om uw
USB-apparaten op te laden en te
voeden.
Type stopcontact: randaarde (type F).
Beveiligd tegen overbelasting.
Met kinderbeveiliging.
Uitgangsvermogen 3.15A.
Maximaal vermogen 3680W.
Afmetingen 52x83x76mm.
Gewicht 96gram.

> VERLENGKABELS

Kabelhaspel
•

•
•

Kabel voor 230V 16A.
Maximaal vermogen 3500W.

Haspel voor algemeen gebruik.
Met kinderbeveiliging.
• Met thermische zekering.
• Maximale belasting: opgerold 1100W,
uitgerold 3300W.
•

Verlengkabel
20meter
40meter

897178
897188

> TIJDSCHAKELAARS

Tijdschakelaar week
Tijdschakelaar dag
•
•

•
•
•
•
•
•

Tijdschakelaar voor het in- en
uitschakelen van elektrische
apparaten.
met randaarde.
De schakeltijd is instelbaar per 15
minuten.
Met kinderbeveiliging.
Tot 96 programma's per dag.
Maximaal vermogen 3680W.
Afmetingen 121,5x75,5x76mm.

•
•
•
•
•
•

1-voudig

897180

•

Tijdschakelaar voor het in- en
uitschakelen van elektrische
apparaten.
Groot lcd-scherm.
Geheugen voor maximaal 98 wekelijkse
aan/uit-programma's.
Minimale tijdsinterval 1 minuut.
Selecteerbare 12/24-uursmodus.
Met kinderbeveiliging.
Zomertijdfunctie.
Randaarding.

•

Voeding: 230VAC/50Hz.
Maximaal vermogen 3500W/16A.
• Afmetingen 115x60x73mm.
•

1-voudig

Product niet gevonden? Bel ons voor meer informatie!

897179
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> HANSA BUREAULAMPEN

Hansa led bureaulamp
4YOU

Hansa led bureaulamp
4Stars

•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bureaulamp met energiezuinige ledlampen.
Stijlvolle lamp in leuk design.
Met 3 lampcovers in zilver, zwart én
rood voor een eigen kleurstelling.
Uitvoering in aluminium met zware voet
Ø180mm.
Verstelbare arm dankzij verfijnd
scharniersysteem.
Verticale weerkaatsing van het licht tot
90°.
Armlengte 580mm.
Hoogte 700mm.
Voet Ø180mm.
Lampkop Ø117mm.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Led 4.8W.
Licht 350 lumen.
5000K neutraalwit.
Lichtsterkte 491 lux.
Brandduur 30.000uur.
Gewicht 1600gr.
Energielabel A++.

•
•
•
•
•
•
•

aluminium

495273

•

Praktische energiebesparende ledbureaulamp.
Schaduwvrij licht dankzij de lange
reflector.
Uitgerust met een zware voet van
1800gr en Ø153mm doorsnede.
Maximale flexibiliteit met 3 draaipunten.
Armlengte 670mm.
Hoogte 600mm.
Voet Ø153mm.
Lampkop 284x45mm.
Led 6W.
Licht 394 lumen.
5000K neutraalwit.
Lichtsterkte 836 lux.

•
•

Brandduur 20.000uur.
Energielabel A++.

zwart
zilvergrijs

495290
495291

USB

Hansa led bureaulamp
Excellence
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Moderne bureaulamp met
energiezuinige led-lampen.
Met ingebouwde USB aansluiting.
Met zwaar voetplateau.
In elke hoogte instelbaar tot 45cm..
Dankzij de scharnierpunten in veel
variaties te plaatsen.
Met dimmer en 4 lichtkleuren (van wit
tot warm).
Armlengte 450mm.
Hoogte 450mm.
Voet Ø200mm.

•
•
•
•
•
•
•

Lampkop 245x48mm.
Led 10W.
Licht 700 lumen.
2700-6400K neutraalwit.
Lichtsterkte 2000 lux.
Brandduur 50.000uur.
Energielabel A++.

wit
zwart

Hansa led bureaulamp
Comfort
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bureaulamp met energiezuinige ledlampen.
Modern en elegant design.
Hoogwaardig aluminium, een
blikvanger.
Met zwaar voetplateau.
Armlengte 1000mm.
Hoogte 930mm.
Voet Ø200mm.
Lampkop 320x55mm.
Led 7W.
Licht 850 lumen.
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495244
495245

Hansa led bureaulamp
Firenze
•
•
•
•

4000K neutraalwit.
Lichtsterkte 836 lux.
• Brandduur 50.000uur.
• Gewicht 2100gr.
• Energielabel A++.
•

•
•
•

met dubbele arm

495259

•

Bureaulamp met energiezuinige ledlampen.
Stijlvolle lamp in leuk design.
Uitvoering in aluminium met zware voet
Ø160mm.
Verstelbare arm dankzij verfijnd
scharniersysteem.
Verticale weerkaatsing van licht tot
90°.
Armlengte 400mm.
Hoogte 375mm.

•
•
•
•
•
•
•
•

Voet Ø160mm.
Lampkop 284x45mm.
Led 6W.
Licht 336 lumen.
5000K neutraalwit.
Lichtsterkte 1174 lux.
Brandduur 20.000uur.
Energielabel A++.

zwart
zilvergrijs

495287
495288

Verlichting en lampen

USB

Hansa led bureaulamp
Magic
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bureaulamp met energiezuinige ledlampen.
Met ingenbouwde USB aansluiting.
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).
Armlengte 500mm.
Hoogte 410mm.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Voet 185x125mm.
Lampkop 310x40mm.
Led 10W.
Licht 500 lumen.
3300-4000-5500K neutraalwit.
Lichtsterkte 1000 lux.
Brandduur 30.000uur.
Gewicht 1090gr.
Energielabel A++.

zwart aluminium

495240

Hansa led bureaulamp
Grafilux
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zeer fraaie bureaulamp met
daglichtkwaliteit.
Moderne strakke vormgeving in
combinatie met functionaliteit.
Gepolijst aluminium.
Door 2 scharnieren optimaal instelbaar.
Armlengte 800mm.
Hoogte 650mm.
Voet Ø200mm.
Lampkop 555x75mm.
Led 10W.
Licht 1090 lumen.
4000K neutraalwit.
Lichtsterkte 2200 lux.

Hansa led bureaulamp
Madrid
•
•
•
•
•

•

•

•

Brandduur 40.000uur.
Gewicht 3,8kg.
• Energielabel A++.

•
•

aluminium

495293

•

Hansa bureaulamp Madrid, LED-lamp.
Innoverende technologie in mooie
geborstelde metalic afwerking.
Homogene en zachte verlichting,
perfect voor het werk.
De LED's kunnen niet vervangen
worden.
Armlengte 350mm.
Hoogte 430mm.
Voet Ø130mm.
Lampkop Ø90mm.
Led 3W.

Hansa led bureaulamp
Salamanca

Hansa led bureaulamp
Scala

•

•

•
•
•
•
•
•
•
•

Bureaulamp met energiezuinige ledlampen.
Modern en elegant design.
Beweegbare armen van 410mm. met 2
verbindingspunten.
Horizontaal én verticaal beweegbare
lampenkap.
Armlengte 500mm.
Hoogte 470mm.
Voet 210x150mm.
Lampkop 220x55mm.
Led 5W.

•
•
•
•
•
•
•

•

Licht 425 lumen.
6500K daglichtwit.
Lichtsterkte 890 lux.
Brandduur 20.000uur.
Gewicht 820gr.
Energielabel A++.

•
•
•
•
•

wit
antraciet

495264
495265

•
•

Bureaulamp met energiezuinige ledlampen.
Stijlvolle lamp in leuk gebogen design.
Uitvoering in aluminium met zware voet
110x75mm.
Met dimmer in de voet van de lamp.
Armlengte 210mm.
Hoogte 300mm.
Voet 110x75mm.
Lampkop 50x35mm.
Led 3W.
Licht 215 lumen.

•

Licht 180 lumen.
3000K warmwit.
• Lichtsterkte 820 lux.
• Brandduur 20.000uur.
• Energielabel A++.
•

zilvergrijs
zwart

495248
495249

•

3000K warmwit.
Lichtsterkte 880 lux.
• Brandduur 25.000uur.
• Gewicht 354gr.
• Energielabel A++.
•

zwart
paars
zilvergrijs

Product niet gevonden? Bel ons voor meer informatie!

495283
495284
495285
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USB

Hansa led bureaulamp
Twist
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bureaulamp met energiezuinige ledlampen.
Voorzien van USB poort (5V-1A).
Modern en flexibel design.
Met zwaar voetplateau.
In elke hoogte instelbaar tot 39cm.
Dankzij de flexibele buis van 34cm. in
veel variaties te plaatsen.
Met 5-staps dimmer.
Armlengte 380mm.
Hoogte 390mm.
Voet 170x90mm.

•
•
•
•
•
•
•
•

Lampkop 150x60mm.
Led 6W.
Licht 300 lumen.
4300K neutraalwit.
Lichtsterkte 900 lux.
Brandduur 30.000uur.
Gewicht 820gr.
Energielabel A++.

zwart
zilvergrijs

495241
495242

Hansa led bureaulamp
Zoom
Hansa led bureaulamp Slim
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hansa bureaulamp Slim, LED-lamp.
Innoverende technologie in mooie
geborstelde metalic afwerking.
Aanraakdimmer met 4 niveaus op
sokkel.
Homogene en zachte verlichting,
perfect voor het werk.
Type lamp, LED 7W.
De LED's kunnen niet vervangen
worden.
Armlengte 450mm.
Hoogte 410mm.
Voet 180x120mm.

•

•
•
•
•
•
•
•

•

Lampkop 300x50mm.
Led 7W.
Licht 360 lumen.
4000K neutraalwit.
Lichtsterkte 880 lux.
Brandduur 20.000uur.
Energielabel A++.

•
•
•
•

zilvergrijs
goudkleurig

495246
495247

USB

Hansa led bureaulamp
Vario Plus
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bureaulamp met energiezuinige ledlampen.
Met ingenbouwde USB aansluiting.
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 4-staps dimmer in 4 lichtkleuren
(van wit tot warm).
Armlengte 650mm.
Hoogte 540mm.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Voet Ø200mm.
Lampkop 465x44mm.
Led 10W.
Licht 740 lumen.
2700-6400K neutraalwit.
Lichtsterkte 1700 lux.
Brandduur 40.000uur.
Gewicht 1400gr.
Energielabel A++.

antraciet
zilvergrijs

495294
495295

•
•

Functionele werkplekverlichting.
Ideaal voor precisiewerk in laboratoria,
werkplaatsen, machinekamers,
technische bureaus, artsenpraktijken.
Of privé voor.handenarbeid,
postzegelverzamelaars of
fijnemechanica.
Inclusief beschermende klep.
4-Diptrieën (2-voudige vergroting)
Ø90mm,
Armlengte 800mm.
Hoogte 700mm.
Voet met tafelklem.
Lampkop Ø140mm.

•
•
•
•
•
•
•

Led 5,4W.
Licht 350 lumen.
5500K daglichtwit.
Lichtsterkte 740 lux.
Brandduur 235.000uur.
Gewicht 655gr.
Energielabel A++.

antraciet

495286

Verlichting en lampen

Hansa bureaulamp Ecolux

Hansa bureaulamp Ecostar

•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Slanke bureaulamp met
daglichtkwaliteit.
Moderne strakke vormgeving in
combinatie met functionaliteit.
Door 3 scharnieren optimaal instelbaar.
Inclusief tafelklem.
Armlengte 850mm.
Hoogte 710mm.
Voet 190x130x40mm.
Lampkop 370x65mm.
PL lamp 11W.
Licht 695 lumen.
6400K daglichtwit.
Lichtsterkte 780 lux.
Brandduur 5.000uur.
Gewicht 2800gr.
Energielabel A++.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

zwart
zilvergrijs

495263
495233

zwart gelakt staal

495243

•
•

Praktische energiebesparende
bureaulamp.
Schaduwvrij licht dankzij de lange
reflector.
Uitgerust met een zware voet van
1850gr.
Armlengte 820mm.
Hoogte 705mm.
Voet 200x140x50mm.
Lampkop 310x80mm.
PL lamp 11W.
Licht 690 lumen.
6400K daglichtwit.
Lichtsterkte 900 lux.
Brandduur 5.000uur.
Gewicht 2240gr.
Energielabel A++.

zwart
zilvergrijs

495232
495266

aluminium

495292

> HANSA VLOERLAMPEN

Hansa led vloerlamp First
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vloerlamp met energiezuinige ledlampen.
Modern en elegant design.
Met zwaar voetplateau.
Met led's die samen 1200 lumen licht
geven.
Hoogte 1800mm.
Voet Ø260mm.
Lampkop Ø315mm.
Led 20W.
Licht 1200 lumen.
3000K warmwit.
Lichtsterkte 1200 lux.
Brandduur 20.000uur.
Energielabel A++.

Hansa vloerlamp Toronto
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Slanke halogeen vloerlamp uitgevoerd
in mooi roestvrij staal.
Puur design.
Met in de kolom geïntegreerde
schakelaar.
De frosted glazen schaal van Ø42cm
geeft plezierig zacht licht.
Op zware metalen voet.
Hoogte 1860mm.
Voet Ø275mm.
Lampkop 420x215mm.
Halogeen lamp 200W.
Licht 4000 lumen.
2900K warmwit.
Brandduur 2.000uur.
Gewicht 7,4kg.
Energielabel C

Hansa led vloerlamp
MaxLight
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

roestvrij staal

495255

•

Het professionele topmodel van Hansa.
Vloerlamp met energiezuinige ledlampen.
Modern en elegant design.
Met 67% direct en 33% indirect licht.
Met zwaar voetplateau van 40x25cm.
Hoogte 1900mm.
Voet 400x250mm.
Lampkop 550x300mm.
Led 50W.
Licht 3685 lumen.
4000K neutraalwit.
Lichtsterkte 650 lux.
Brandduur 30.000uur.
Gewicht 9,8kg.
Energielabel A++.

Product niet gevonden? Bel ons voor meer informatie!
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Rexel bureaulamp Activita
Strip
•

Daglicht geeft energie!
Deze veelzijdige daglichtlamp brengt de
voordelen van natuurlijk zonlicht naar
uw werkomgeving.
• Het "Daylight" licht geeft meer energie
en alertheid.
• 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.
• Afmetingen H420xB180xD380mm.
wit

495340

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.
• Afmetingen H450xB140xD160mm.
wit

495341

USB

Rexel bureaulamp Activita
Strip+
•

Daglicht geeft energie!
Deze veelzijdige daglichtlamp brengt de
voordelen van natuurlijk zonlicht naar
uw werkomgeving.
• Instelbare sfeerstanden "Daylight" voor
meer energie en alertheid, "Cool" om uw
werkplek extra op te lichten en "Warm"
om bij te ontspannen of te lezen.
• Vier helderheidinstellingen in elke
lichtmodus voor totale controle over de
lichtsterkte op uw werkplek.
• Vier helderheidinstellingen in elke
lichtmodus voor totale controle over de
lichtsterkte.
•

•

•

•
•
•

Volledig verstelbare kop, zodat u het
licht daar kan laten schijnen waar u het
nodig hebt.
LCD-paneel met klok, kalender,
temperatuur en USB-poort voor het
laden van mobiele apparaten.
Duurzame LED-technologie met laag
energieverbruik.
Duurzame LED-technologie met laag
energieverbruik.
Afmetingen H440xB190xD380mm.

wit

495342
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Verlichting en lampen
> LAMPEN

Integral ledlamp G4

Integral ledlamp G9

•

•

•

•

G4 Integral (12V) LED spot.
2700K Warm Wit licht.
• 1.5W, 80 Lumen,
• Niet dimbaar.
• Energielabel A++.

ledlamp G4 12V 1,5W

890647

Integral ledlamp GU10

G9 Integral LED spot,
2700K Warm Wit licht.
• 1.5W, 90 Lumen.
• Niet dimbaar.
• Energielabel A++.

ledlamp G9 1,5W

890646

ledlamp GU10 5,8W warm licht
ledlamp GU10 5,8W koel licht

890641
890642

ledlamp Auto Sensor E27 5W

890648

Integral ledlamp GU10
dimbaar

•

Deze Integral Classic Glass GU10
(PAR16) LED spot geeft prettig warm
wit licht.
• Hij is heel energiezuinig (verbruikt
slechts 3,6 Watt) en heeft een
lichtopbrengst van 260 Lumen.
• Niet dimbaar.
• Energielabel A++.

•

GU10 Integral Classic Glass LED spot.
Warm Wit licht van 2700K en 390
lumen of koel wit licht van 4000K en
420 lumen.
• 5.8W,
• Dimbaar.
• Energielabel A++.
•

ledlamp GU10 3,6W

890640

ledlamp MR16 6W warm licht
ledlamp MR16 6W koel licht

890643
890644

Integral ledlamp MR16
dimbaar
•
•

•
•
•

MR16 Integral (12V) Classic Glass LED
spot.
Warm Wit licht van 2700K en 410 lumen
of koel wit licht van 4000K en 430
lumen.
6W,
Dimbaar.
Energielabel A+.

Integral ledlamp Auto
Sensor Nachtlamp
•
•
•
•
•
•
•

Auto Sensor LED Night Light.
Nachtlamp voor in 230 volt
stopcontact.
Mooi plat design.
Kleur wit.
Met zeer zuinige Ledlamp met een
verbruik van 0,6watt.
Schakelt automatisch in bij schemering
en uit bij dageraad.
Lengte 6,3cm, hoogte 11,4cm, breedte
7,6cm, gewicht 58g.

112

Integral ledlamp Auto
Sensor E27
•
•
•
•
•
•

Levensduur kan tot 30 000 uur
branden.
4000K Koel wit licht,
20 Lumen,
Niet dimbaar.
Energielabel A++.

•
•
•
•
•

ledlamp Auto sensor Nachtlamp 890649

•

Integral dag/nacht Auto Sensor lamp.
LED normaallamp met licht/donker
sensor van 5watt.
Lamp gaat automatisch aan als het
donker wordt.
2700K Warm Wit licht, 470 Lumen.
Niet dimbaar.
Lampvoet E27.
Energielabel A+.

Verlichting en lampen

Philips CorePro LEDluster
E14

Philips CorePro LEDluster
E27

•

•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

De Philips CorePro LEDluster
Dunne fitting E14.
Helder.
Levensduur 15.000 uur.
Niet dimbaar.
Lichtkleur 2700K, zeer warm wit.
Kleurcode 827.
Door het lage energieverbruik van
slechts 4-5,5W en de lange levensduur
van 15000 uur bespaart u tot 90% op
energie- en onderhoudskosten.
Traditionele gloeilampen gaan in
vergelijking slechts 1000 uur mee.
Afmetingen 88xØ45mm.
Energielabel A.

•
•
•
•
•
•
•

•

4watt = 25watt 250 lumen
5,5watt = 40watt 470 lumen

890657
890658

•
•

De Philips CorePro LEDluster.
Normale fitting E27.
Helder.
Levensduur 15.000 uur.
Niet dimbaar.
Lichtkleur 2700K, zeer warm wit.
Kleurcode 827.
Door het lage energieverbruik van
slechts 4-5,5W en de lange levensduur
van 15000 uur bespaart u tot 90% op
energie- en onderhoudskosten.
Traditionele gloeilampen gaan in
vergelijking slechts 1000 uur mee.
Afmetingen 87xØ45mm.
Energielabel A.

4watt = 25watt 250 lumen
5,5watt = 40watt 470 lumen

890661
890662

Philips EcoClassic
halogeenlamp E27
Philips CorePro LEDbulb
E27

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

De Philips CorePro LEDbulb.
Normale fitting E27.
Mat.
Levensduur 15.000 uur.
Niet dimbaar.
Lichtkleur 2700K, zeer warm wit.
Kleurcode 827.
Door het lage energieverbruik van
slechts 11-13,5W en de lange
levensduur van 15000 uur bespaart u
tot 90% op energie- en
onderhoudskosten.

•
•
•
•
•
•

Traditionele gloeilampen gaan in
vergelijking slechts 1000 uur mee.
• Afmetingen 112xØ60mm.
• Energielabel A+

•

•
•

11watt = 75watt 1055 lumen
890659
13,5watt = 100watt 1520 lumen 890660

•

•
•
•
•
•
•
•
•

•

De Philips LEDspot MV Value.
Fitting GU10.
Helder.
Levensduur 15.000 uur.
Niet dimbaar.
Lichtkleur 2700K, zeer warm wit.
Kleurcode 827.
Door het lage energieverbruik van
slechts 3,7-4,9W en de lange
levensduur van 25000 uur bespaart u
tot 90% op energie- en
onderhoudskosten.
Traditionele gloeilampen gaan in
vergelijking slechts 1000 uur mee.

•
•

Afmetingen 97xØ56mm.
Energielabel D.

18watt 204 lumen
28watt 370 lumen
42watt 630 lumen
53watt 850 lumen
70watt 1200 lumen
105watt 1980 lumen

890664
890594
890665
890596
890666
890663

Philips Master ledspot MV
GU10

Philips CorePro Ledspot
MV GU10
•

De Philips halogeenlamp EcoClassic.
Normale fitting E27.
Helder.
Levensduur 2.000 uur.
Dimbaar.
Lichtkleur 2800K, warm wit.
Kleurcode 928.
De EcoClassic is een veel voorkomende
lamp, die in vele standaard armaturen
gebruikt wordt.
Lampvoet E27.
Spanning 230V.
30% energiebesparing ten opzichte
van gloeilampen.

•
•
•
•
•

Deze lamp heeft een PAR16 vorm met
een diameter van 50mm en de twee
pootjes staan 10mm uit elkaar.
• De lamp werkt op 230V en heeft
hierdoor geen transformator nodig.
• Afmetingen 55xØ50mm.
• Energielabel A.

•

3,5watt = 35watt 280 lumen
5watt = 50watt 390 lumen

•

890598
890597

•
•

De Philips LEDspot MV Value.
Fitting GU10.
Helder.
Levensduur 25.000 uur.
Dimbaar.
Lichtkleur 2200-2700K, regelbaar
warm wit.
Kleurcode 822-827.
Door het lage energieverbruik van
slechts 3,7-4,9W en de lange
levensduur van 25000 uur bespaart u
tot 90% op energie- en
onderhoudskosten.
Traditionele gloeilampen gaan in
vergelijking slechts 1000 uur mee.

•

Deze lamp heeft een PAR16 vorm met
een diameter van 50mm en de twee
pootjes staan 10mm uit elkaar.
• De lamp werkt op 230V en heeft
hierdoor geen transformator nodig.
• Afmetingen 55xØ50mm.
• Energielabel A+.
4watt = 35watt 260 lumen
4,4watt = 50watt 355 lumen

Product niet gevonden? Bel ons voor meer informatie!

890668
890667
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Verlichting en lampen

Philips Master ledspot LV
GU5.3

Philips Master ledspot VLE
GU5.3

•

•

•
•
•
•
•
•
•

•

De Philips LEDspot LV.
Fitting GU5.3.
Helder.
Levensduur 40.000 uur.
Dimbaar.
Lichtkleur 2700-3000K, regelbaar
warm wit.
Kleurcode 827-830.
Door het lage energieverbruik van
slechts 3,7-4,9W en de lange levensduur
van 25000 uur bespaart u tot 90% op
energie- en onderhoudskosten.
Traditionele gloeilampen gaan in
vergelijking slechts 1000 uur mee.

•
•

Deze lamp heeft een MR16 vorm met
een diameter van 50mm en de twee
pootjes staan 5,3mm uit elkaar.
• De lamp werkt op 12V en heeft hierdoor
een transformator nodig.
• Afmetingen 55xØ51mm.
• Energielabel A+.
8watt = 50watt
827 zeer warm licht 80 lumen
8watt = 50watt
830 warm licht 78 lumen

•
•
•
•
•
•

890671
•

890672

De Philips LEDspot VLE.
Fitting GU5.3.
Helder.
Levensduur 25.000 uur.
Dimbaar.
Lichtkleur 2700-3000K, regelbaar
warm wit.
Kleurcode 827-830.
Door het lage energieverbruik van
slechts 6,3W en de lange levensduur
van 25000 uur bespaart u tot 90% op
energie- en onderhoudskosten.
Traditionele gloeilampen gaan in
vergelijking slechts 1000 uur mee.

•

Deze lamp heeft een MR16 vorm met
een diameter van 50mm en de twee
pootjes staan 5,3mm uit elkaar.
• De lamp werkt op 12V en heeft hierdoor
een transformator nodig.
• Afmetingen 50,5xØ50,5mm.
• Energielabel A.
8watt = 50watt
827 zeer warm licht 380 lumen 890673
8watt = 50watt
830 warm licht 395 lumen
890674

Philips Brilliantline GU4
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

De Philips halogeenspot Brilliantline.
Fitting GU4.
Helder.
Levensduur 4.000 uur.
Dimbaar.
Lichtkleur 3000K.
Kleurcode 930 warm wit.
Gradenbundel 30D.
Door het lage energieverbruik van 2035W en de lange levensduur van 4.000
uur bespaart u tot 70% op energie- en
onderhoudskosten.
Traditionele gloeilampen gaan in
vergelijking slechts 1000 uur mee.

•

Deze lamp heeft een MR11 vorm en de
twee pootjes staan 4mm uit elkaar.
• De lamp werkt op 12V en heeft hierdoor
een transformator nodig.
• Afmetingen 40xØ35mm.
• Energielabel A.
20watt 215 lumen
35watt 430 lumen

890669
890670

Philips halogeenlamp
Capsule G4
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Deze Philips Capsuleline is een
halogeenlamp.
De levensduur is ruim 4000 uur.
deze lamp heeft een UV filter en dus
zeer geschikt om warmte gevoelige
objecten te verlichten, daarbij wordt
verkleuring en bederving ook
voorkomen.
Lampvoet G4.
Dimbaar.
Spanning 12V.
Deze lamp heeft een capsule vorm en
de twee pootjes staan 4mm uit elkaar.
Afmetingen 33xØ12mm.
Energielabel C.
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Philips Brillanline GU5.3
•
•
•
•
•
•
•
•
•

10watt 140 lumen
20watt 310 lumen

890584
890585

De Philips halogeenspot Brilliantline.
Fitting GU5.3.
Helder.
Levensduur 4.000 uur.
Dimbaar.
Lichtkleur 3000K.
Kleurcode 930 warm wit.
Gradenbundel 36D.
Door het lage energieverbruik van 2050W en de lange levensduur van 4.000
uur bespaart u tot 70% op energie- en
onderhoudskosten.

•
•
•
•
•

Traditionele gloeilampen gaan in
vergelijking slechts 1000 uur mee.
Deze lamp heeft een MR16 vorm en de
twee pootjes staan 5,3mm uit elkaar.
De lamp werkt op 12V en heeft hierdoor
een transformator nodig.
Afmetingen 46xØ51mm.
Energielabel B.

20watt 236 lumen
35watt 500 lumen
50watt 775 lumen

890683
890684
890685

Verlichting en lampen

Philips CorePro PL-C
ledlamp 2-pins
Philips PL-C spaarlamp
2-pins

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

De Philips PL-C spaarlamp.
TL techniek met een levensduur van
10.000 uur.
Warm Wit licht.
2-Pin word ook wel een PL-C spaarlamp
met steekfitting genoemd.
Energiebesparende compacte
fluorescentielamp.
Lampvoet G24d-1 met 2 pinnen.
Niet dimbaar.
Standaard kleur 830.
Energielabel B.

•
•

•

PL-C 10W
PL-C 13W
PL-C 18W
PL-C 26W

600lumen
900lumen
1200lumen
1800lumen

A=76mm
A=98mm
A=110mm
A=131mm

890569
890570
890571
890572

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

De Philips PL-C spaarlamp.
TL techniek met een levensduur van
10.000 uur.
Warm Wit licht.
4-Pin word ook wel een PL-C spaarlamp
met steekfitting genoemd.
Energiebesparende compacte
fluorescentielamp.
Lampvoet G24q-2 met 4 pinnen.
Dimbaar.
Standaard kleur 830.
Energielabel A.

•
•
•

•

•

PL-C 18W 1200lumen A=110mm 890573
PL-C 26W 1800lumen A=131mm 890574

De Philips CorePro PL-C LED.
Met 4 aansluitpinnen.
Leverbaar in warme (3000K en koude
lichtkleur (4000K).
Is het perfecte alternatief voor een
standaard PL-C of Dulux lamp met 4
pins lampvoet.
Met deze LED lamp bent u verzekerd
van een lange levensduur van 30.000
uur.
Deze 6.5W LED lamp is de vervanger
voor een conventionele 18W lamp met
4-pins lampvoet. Daarom werkt deze

Philips PL-L spaarlamp

Philips PL-S spaarlamp

•

•

•
•
•
•
•
•
•
•

De Philips PL-L spaarlamp.
TL techniek met een levensduur van
20.000 uur.
3000K Warm Wit licht.
4-Pin word ook wel een PL-L spaarlamp
met steekfitting genoemd.
Energiebesparende compacte
fluorescentielamp.
Lampvoet 2G11 met 4 pinnen.
Dimbaar.
Standaard kleur 830.
Energielabel A.

•

•
•
•
•

18watt 830 warm wit 600 lumen 890675
18watt 840 koud wit 650 lumen 890676
26watt 830 warm wit 900 lumen 890677
26watt 840 koud wit 900 lumen 890678

Philips CorePro PL-C
ledlamp 4-pins

Philips PL-C spaarlamp
4-pins
•

De Philips CorePro PL-C LED.
Met 2 aansluitpinnen.
Leverbaar in warme (3000K en koude
lichtkleur (4000K).
Is het perfecte alternatief voor een
standaard PL-C of Dulux lamp met 2
pins lampvoet.
Met deze LED lamp bent u verzekerd
van een lange levensduur van 30.000
uur.
Deze 6.5W LED lamp is de vervanger
voor een conventionele 18W lamp met
2-pins lampvoet. Daarom werkt deze
lamp alléén op een Conventioneel

•
•
•
•
•
•
•

PL-L 18W 1200lumen A=195mm 890579

•

De Philips PL-S spaarlamp.
TL techniek met een levensduur van
10.000 uur.
Warm Wit licht.
2-Pin word ook wel een PL-S spaarlamp
met steekfitting genoemd.
Energiebesparende compacte
fluorescentielamp.
Lampvoet G23 met 2 pinnen.
Niet dimbaar.
Standaard kleur 830.
Energielabel B.

voorschakelapparaat. Deze LED-lamp
werkt niet op alle
voorschakelapparatuur.
Door LED technologie bespaart u met
deze lamp tot 70% aan energiekosten
ten opzichte van een standaard PL-C of
Dulux lampen.
Lampvoet G24d-2 met 2 pinnen.
Niet dimbaar.
Standaard kleur 830.
Energielabel A.

•

•
•
•
•

lamp alléén op een Conventioneel
voorschakelapparaat. Deze LED-lamp
werkt niet op alle
voorschakelapparatuur.
Door LED technologie bespaart u met
deze lamp tot 70% aan energiekosten
ten opzichte van een standaard PL-C of
Dulux lampen.
Lampvoet G24q-2 met 4 pinnen.
Dimbaar.
Standaard kleur 830.
Energielabel A.

18 watt 830 warm wit 600 lumen
18watt 840 koud wit 650 lumen
26watt 830 warm wit 900 lumen
26watt 840 koud wit 900 lumen

890679
890680
890681
890682

PL-S 7W400 literumen A=97mm 890557
PL-S 9W 600lumen A=129mm 890558
PL-S 11W 900lumen A=198mm 890559

Product niet gevonden? Bel ons voor meer informatie!
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Gereedschap
> GEREEDSCHASPSETS

Gereedschapkoffer 26
delig
•
•
•

•
•

Hoogwaardig chroom-vanadium
gereedschapset met 26 onderdelen.
4 platte schroevendraaiers 6x38mm,
6x100mm, 6x150mm, 8x200mm.
4 kruiskop schroevendraaiers
PH2x38mm, PH2x100mm, PH2x150mm,
PH3x200mm.
8 inbussleutels: 1,5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 5.5
én 6mm.
10 steek- en ringsleutels: 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 17 en 19mm.

26-delig

495563

> SCHROEVENDRAAIERS

Gereedschapkoffer 78
delig
•
•
•

•
•
•
•
•

Hoogwaardig chroom-vanadium
gereedschapet met 78 delen.
3 tangen: zijkniptang, halfronde
bektang en een combinatietang.
2 schroevendraaiers plat 6x100mm,
6x150mm. 2 schroevendraaiers
kruiskop PH2x100mm en PH2x150mm.
3/8" ratelschroevendraaier.
14 stuks 3/8" dopsleutels 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 en 21mm.
3/8" (75mm) verlengstuk.
9 Inbussleutels 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8,
en 10mm.
Steek- en ringsleutels 8, 10, 11, 12, 13,
14, 15 en 17mm.

•

•
•
•
•

25mm schroevendraaierbits van 30
stuks (plat, kruiskop, Pozidniv,ster
vierkant en zeskant).
1 handvat voor
precisieschroevendraaier.
4 bits voor precisieschroevendraaiers.
Meetlint van 3m,
Klauwhamer van 450g en een
ratelschroevendraaier.

78-delig

495564

Schroevendraaierset 6
delig
•

Schroevendraaierset met schacht in
chroom-vanadium.
• Met magnetische punt.
• 3 met sleufkop 3x75mm, 5x100mm,
6x100mm,
• 3 met kruiskop PH0x75, PH1x100,
PH2x100.

6-delig

495571

Geïsoleerde
schroevendraaioerset 2+1
•

•
•
•
•
•

Schroevendraaiers voor elektrische
isolatie (1000 V) - VDE (IEC
60900:2004).
Zwarte, gemagnetiseerde punten uit
chroom-vanadium.
Met ergonomisch handvat.
Spanningzoeker 3x140mm met indicatie
via neonlampje.
1 met sleufkop 4x100mm,
1 met kruiskop PH1x80.

Geïsoleerde
schroevendraaioerset 6+1
•

3-delig

495569

Schroevendraaiers voor elektrische
isolatie (1000 V) - VDE (IEC
60900:2004).
• Zwarte, gemagnetiseerde punten uit
chroom-vanadium.
• Met ergonomisch handvat.
• Spanningzoeker met indicatie via
neonlampje.

•

3 schroevendraaiers met sleufkop
2.5x0.4x75mm, 5.5x1.0x125mm,
6.5x1.2x150mm. 3 schroevendraaiers
met kruiskop PH0x60, PH1x80,
PH2x100.

7-delig

495570
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Gereedschap
> KABELSCHOENTANGEN

Kabelschoentang
automatisch
Kabelschoentang
•
•

Krimptang met 4 functies.
• Krimper (voor geïsoleerde pluggen),
voor bouten M2-M5, draadknipper en stripper.
• Lengte 205mm.

Efficiënte knip- en striptang.
Zeer veilig, snel en eenvoudig in
gebruik.
• Maximale striplengte 25mm.
• Stript draad van 0.2 tot 6mm.
• Gewicht 240gram.
•

striptang

495561

striptang

495560

8-delig

495574

210mm

495573

metalen steel met grip

495562

> SLEUTELS

Inbussleutelset
•

9 delige inbussleutelset van chroomvanadium staal.
• Inhoud hex: 1.5x4.5, 2x4.8, 2.5x5.3,
3x5.8, 4x6.5, 5x7.3, 6x8.2, 8x9.5,
10x11.3mm.
• Met kogelkop.

Steek-ringsleutelset
•

9-delig

495568

8-delige steek-/ringsleutelset van
chroom-vanadium.
• met de maten 8, 9, 10, 12, 13, 14, 17 en
19mm.

> SCHROEVENDRAAIERS

Engelse sleutel
•

Ook wel Moersleutel of Bahco genoemd.
Gestampt uit high carbon-staal.
• Geïsoleerd handvat met ergonomisch
design.
• 25cm lang.
• Gewicht 550gram.
•

Spanningzoeker
•

250mm

495556

Spanningzoeker met indicatie via
neonlampje voor 100 tot 250V.
• Punt van 3.5x104mm.

> HAMERS

Klauwhamer
Bankhamer
•
•

Standaard hamer met een hamerkop
van 500 gram.
• met houten handvat.
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houten steel

495559

Uit één stuk gegoten klauwhamer voor
maximale stevigheid en duurzaamheid.
• Met comfortabele greep.
• Gewicht van de hamerkop 450gram.

Gereedschap
> TANGEN

Tangenset
Combinatietang
•

Gepolijst koolstofstaal.
• Deze basis tangenset bevat een
telefoontang van 125mm. een gebogen
puntbektang van 125mm, een
platbektang van 125mm, een
zijkniptang van 110mm en een
kopkniptang van 110mm.

•
•
•
•

5-delig

495572

•

Combinatietang met stevige
handvatten met softgripbekleding.
lengte 165mm.
Kleuren: zwart en geel.
Chroom-vanadium staal.
Vernikkeld en warmtebehandeld.

165mm

495555

165mm

495565

165mm

495557

165mm

495578

Langbektang
•
•

Griptang

•
•

Griptang van 250mm (10").
• Koolstofstaal.

•

250mm

495558

•

Langbektang met stevige handvatten
met softgripbekleding.
lengte 165mm.
Kleuren: zwart en geel.
Chroom-vanadium staal.
Vernikkeld en warmtebehandeld.

Punttang
Nijptang

•

•

•

Nijptang van gestampt, gehard en
getemperd high carbon-staal.
• Softgripbekleding voor extra comfort.
• Lengte 250mm.

•
•

250mm

495567

•

Gebogen punttang met stevige
handvatten met softgripbekleding.
lengte 165mm.
Kleuren: zwart en geel.
Chroom-vanadium staal.
Vernikkeld en warmtebehandeld.

Zijsnijtang
Waterpomptang

•

•

•

Waterpomptang met softgripbekleding
voor extra comfort.
• Chroom-vanadium staal.
• Lengte 250mm (10").

•
•

250mm

495576

•

Zijsnijtang met stevige handvatten met
softgripbekleding.
lengte 165mm.
Kleuren: zwart en geel.
Chroom-vanadium staal.
Vernikkeld en warmtebehandeld.

Product niet gevonden? Bel ons voor meer informatie!
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Gereedschap
> ZAGEN

Houtzaag
•

Houtzaag met 3 snijvlakken om tot
50% sneller te zagen.
• Met magnetische tandenbeschermer.
• Blad van staal 50-54 HRC met PTFEcoating.
• Handvat van ABS.

Metaalzaag
•

45cm

495577

> ROLMAAT

Eenvoudige ijzerzaag met 12
zaagbladen van 15cm.

15cm

495566

230mm

495575

210mm

337034

> WATERPAS

Waterpas kunststof
•

Kunststof waterpas met 3 libellen.
Horizontale, verticale en instelbare libel
voor het waterpassen van schuine
oppervlakken.
• Afmetingen 230x38x15mm.
• Gewicht 65gram.
•

> ALLROUNDSCHAAR

Stanley rolmaat

Westcott Allround schaar
titanium

•

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 Mylarbeschermlaag voor een langere
levensduur.
• Kleur Geel, zwart.
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•
•

•
•
•

rolmaat 3 meter

890253

•

Titanium Super schaar in multiuitvoering.
Gemaakt uit een legering van rvs en
titanium, waardoor de titanium laag
niet kan slijten.
Optimaal gebruikscomfort
gegarandeerd.
Voorzien van softgrip handgreep.
Garantie 25 jaar.
Geleverd op blisterkaart.

Gereedschap
> MESSEN

Westcott afbreekmesjes
Office
•
•
•

Westcott hobbymes
•

Cuttermes, geheel aluminium, voorzien
van trapezium vorm mesjes.

hobbymes aluminium
reservemesjes

106562
106561

•
•

Budget snijmes met 9mm óf 18mm
breed snijblad.
Voorzien van afbreekbare mesjes.
In blauwe kunststof houder met
kunststof snijgelijder.
Met schuifknop voor het snijblad.
Geleverd op blisterkaart.

9mm in kunststof houder
9mm in metalen houder
18mm in kunststof houder

337140
337129
337143

9mm
18mm

337141
337147

9mm
18mm

337142
337146

Westcott afbreekmesjes
Premium
•

Westcott reservemesjes
•
•

Afbreekmesjes van 9 óf 18mm breed.
Per 10 mesjes in een doosje.

9mm reservemesjes
337148
18mm reservemesjes
337127
reservemesjes E-84009, E84019,
E84020
106561

Premium snijmes met 9mm óf 18mm
breed snijblad.
• Voorzien van afbreekbare mesjes.
• In rode kunststof houder met metalen
snijgelijder.
• Met schuifknop voor het snijblad.

Westcott afbreekmesjes
Professional
•

Stanleymes
•

Traditioneel Stanleymes met
verwisselbare messen.
• Stanleymes met een vast mes.
• Inclusief drie messen.

aluminium
reservemesjes

890252
106561

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.

Product niet gevonden? Bel ons voor meer informatie!
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Wegbewijzering
> DEUR- EN NAAMBORDEN

Durable deurbordjes Click
Sign
•

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
149x105,5mm
149x148,5mm

4860.37
4861.37
4862.37

921197
921198
921199

Deurbordje met aluminium rand en nietreflecterend acrylplaatje.
• Geleverd met 1 insert, montageset en
montage-instructies.
• Te monteren met schroeven of
kleeftabs. Verkrijgbaar in 7 formaten.

149x52mm
149x105mm
149x148,5mm
149x210mm
210x149,5mm
210x297mm

4800.23
4801.23
4802.23
4803.23
4805.23
4806.23

921190
921191
921192
921193
921195
921196

10 namen 26x31cm 622100
20 namen 26x54cm 622200
30 namen 26x77cm 622300

921051
921052
921053

Durable deurbordjes
Crystal Sign
Legamaster aan/afwezigheidsbord
Professional

•

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.
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•

148x105mm
148x148mm
210x148mm
210x297mm

4821.19
4822.19
4823.19
4825.19

921381
921382
921383
921385

Om in één oogopslag te zien wie
aanwezig is.
• Geanodiseerd aluminium bord en
omlijsting.
• Inclusief blanco naamplaatjes.

Wegbewijzering
> PICTOGRAMMEN

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 65 of 83mm rond.

• Doorsnede 83mm.
wc dames
4904.23
wc heren
4905.23
wc invalide
4906.23
wc
4907.23
niet roken
4911.23
garderobe
4914.23
toilet dames en heren 4920.23
douche
4938.23

921352
921353
921354
921355
921359
921361
921367
921392

verboden voor honden
privé
geen toegang
roken verboden
pijl
heer
dame

921321
921322
921324
921326
921327
921328
921329

Durable pictogrammen
vierkant
•

Pictogram uit hoogwaardig geborsteld
roestvrij staal in extra groot formaat.
• Goed leesbaar vanaf een grote afstand.
• Voorzien van een zelfklevende strip op
de achterkant van het pictogram.
• Afmetingen 150x150mm.

niet roken
WC heren
WC dames
WC
WC dames en heren
WC invaliden

921410
921411
921412
921413
921414
921415

aanwezig/afwezig
welkom/niet storen
vrij/niet storen
vrij/bezet

921336
921337
921338
921339

Tekstborden
•

Kunststof tekstplaatjes van 1,2mm
dikte.
• Formaat 165x44mm.
• Tweekleurenzeefdruk op zilverkleurige
ondergrond.
• Voorzien van dubbelzijdige tape.
toiletten heren
toiletten dames
toiletten rolstoelen
toiletten dames/heren
uitgang
ingang
eerste hulp

921310
921311
921312
921313
921318
921319
921320

Schuifbordjes
•

Aluminium schuifbordjes.
Formaat 125x30mm.
• Eenvoudig met dubbelzijdige tape te
monteren (niet meegeleverd).
•

Rexel Signmaker
•
•
•

•
•

•

De SignMaker, een kosteneffectieve,
handige en snelle oplossing.
Maak uw symboolbord binnen een
minuut.
Met de ingebouwde afsnijder en
hoekafronder kunt u uw symboolborden
perfect afwerken.
Compleet met startset om onmiddellijk
te beginnen.
De robuuste SignMaker heeft een
duurzaam en compact ontwerp en is
eenvoudig op te bergen.
Met Ingebouwde afsnijder en
hoekafronder voor een perfect
resultaat van al uw symboolborden.

•

Maak symboolborden in elk gewenst
formaat tot A3.
• Afmetingen 90x415x140mm.
Signmaker A3 formaat
A4 glanzend
A4 mat
A4 zelfklevend
A4 UV-bestendig
A4 hangend
A5 zelfklevend
A3 glanzend

535278
535466
535467
535464
535463
535468
535465
535469

Product niet gevonden? Bel ons voor meer informatie!

123

Bureaustoelen
> BUREAUSTOELEN EN TOEBEHOREN

Quantore bureaustoel
Medium
Quantore bureaustoel
Small

•

•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bureaustoel Smal met kunststof
voetkruis.
DIN standaard gaslift klasse 3 zwart.
Permanent rugcontact met 1-locking
synchroonmechaniek.
Instelbare gewichtsregeling.
4D verstelbare armleggers. (breedte,
hoogte én diepte.)
Standaard worden bureaustoelen
geleverd met geremde harde wielen.
Verstelbare lendesteun.
Zitbreedte 51cm. stoelbreedte 67-71cm.
Rughoogte 103-112cm.
Zithoogte 48-57cm en zitdiepte 45cm.

•
•
•
•
•
•
•
•

zwart small
set zachte wielen

485646
485598

•

Bureaustoel Medium met kunststof
voetkruis.
DIN standaard gaslift klasse 3 zwart.
Permanent rugcontact met 1-locking
synchroonmechaniek.
Instelbare gewichtsregeling.
Instelbare zitdiepte.
4D verstelbare armleggers. (breedte,
hoogte én diepte.)
Standaard worden bureaustoelen
geleverd met geremde harde wielen.
Verstelbare lendesteun.
Zitbreedte 51cm. stoelbreedte 67-71cm.
Rughoogte 102-111cm.
Zithoogte 48-57cm en zitdiepte 4550cm.

zwart medium
set zachte wielen

485647
485598

zwart extra large
set zachte wielen

485649
485598

Quantore bureaustoel
Extra large
Quantore bureaustoel
Large

•

•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bureaustoel Large met kunststof
voetkruis.
DIN standaard gaslift klasse 3 zwart.
Permanent rugcontact met 5-locking
synchroonmechaniek.
Instelbare gewichtsregeling.
Instelbare zitdiepte.
4D verstelbare armleggers. (breedte,
hoogte én diepte.)
Standaard worden bureaustoelen
geleverd met geremde harde wielen.
Verstelbare lendesteun.
Zitbreedte 51cm. stoelbreedte 67-71cm.
Rughoogte 102-111cm.
Zithoogte 47-56cm en zitdiepte 4449cm.
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•
•
•
•

•
•
•
•

zwart large
set zachte wielen

485648
485598

•

Bureaustoel Extra large met kunststof
voetkruis.
DIN standaard gaslift klasse 3 zwart.
Permanent rugcontact met 5-locking
synchroonmechaniek.
Instelbare gewichtsregeling.
Instelbare zitdiepte.
5D, extra zware verstelbare
armleggers. (breedte, hoogte én
diepte.)
Standaard worden bureaustoelen
geleverd met geremde harde wielen.
Verstelbare lendesteun.
Zitbreedte 51cm. stoelbreedte 6675cm.
Rughoogte 102-111cm.
Zithoogte 47-56cm en zitdiepte 4449cm.

Bureaustoelen
> BUREAUFIETSEN

ZITINSTRUCTIE:
HOE ZIT U GOED?

Euroseats bureaufiets
Ventoux
Stel eerst de stoel op juiste wijze in. Ga
rechtop zitten met de knieën gebogen in
een hoek van 90° of meer en met de
voeten stevig op de vloer. Bepaal de
juiste hoogte van de zitting en zo goed
mogelijk de zitdiepte. Stel de rugleuning
zo in dat hier optimale steun verkregen
wordt, laat indien mogelijk de leuning de
rug volgen (synchroon- of
kantelmechaniek). Tussen knieën en
zitting moet een vuist ruimte zitten. Stel
uw armleggers zo in dat deze bij

hangende bovenarmen de ellebogen
ondersteunen. Bepaal vervolgens de
juiste bureauhoogte. Ontspan de
schouders en breng de onderarmen
omhoog tot een hoek van ca. 90°. Stel
het bureaublad zo in dat het werkblad de
ellebogen steunt. Is het bureaublad niet
of niet voldoende instelbaar, plaats dan
een voetenbank en stel de stoel een
stukje hoger in of verhoog uw bureau.
Blijf niet lang in dezelfde houding zitten
maar wissel af met bewegen.

•

Werk achter je computer en blijf fit met
de ErgodeskBike.
• Verbrand extra calorieën terwijl je
werkt.
• De bureaufiets stimuleert de
doorbloeding, dit zorgt voor een hogere
productiviteit en het voorkomt
vermoeidheid.
• Dynamisch werken werkt preventief
voor lichamelijke klachten ten gevolge
van zittend werken.

•
•
•
•
•

Met in hoogte verstelbaar ergonomisch
zitkussen.
Geluidloos spinwiel (4kg).
Instelbare tegendruk.
Maximale capaciteit: 110kg.
Ideaal te combineren met Zit-Sta
werkplek.

zwart

485580

ZITTEN IS
HET
NIEUWE ROKEN

Euroseats bureaufiets
Sancy
•

Werk achter je computer en blijf fit met
de ErgodeskBike.
• Verbrand extra calorieën terwijl je
werkt.
• De bureaufiets stimuleert de
doorbloeding, dit zorgt voor een hogere
productiviteit en het voorkomt
vermoeidheid.
• Dynamisch werken werkt preventief
voor lichamelijke klachten ten gevolge
van zittend werken.

•
•
•
•
•

Met In hoogte verstelbaar ergonomisch
zitkussen.
Geluidloos spinwiel (2,5kg).
LCD-scherm met tijd, snelheid, afstand,
calorieën en hartslag.
Instelbare tegendruk.
Gemakkelijk te verplaatsen, daardoor
ideaal te combineren met Zit-Sta
werkplek.

zwart

Hoewel veel zitten ongezond is ontkom je
er bijna niet aan als je een kantoorbaan
hebt. Hier een alternatief voor de weinig
dynamische bureaustoel, de deskbikes of
bureaufietsen. Medewerkers kunnen hun
bureauwerk combineren met bewegen.
Vaak worden deze alternatieven vooral
gebruikt als iemand al klachten heeft.
Voor preventiedoeleinden worden ze nog
maar weinig ingezet, en dat terwijl deze
hulpmiddelen klachten echt kunnen
voorkomen. Een kanttekening is wel dat
hulpmiddelen waarbij je werkt en
tegelijkertijd beweegt invloed hebben op
de concentratie. Typen of met een muis
werken gaat gewoon minder snel als je
aan het lopen of fietsen bent. En
omgekeerd geldt als je geconcentreerd
zit te werken, dan stop je automatisch
met bewegen.

485579

Product niet gevonden? Bel ons voor meer informatie!
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Bureaustoelen
> BUREAUSTOELEN EN TOEBEHOREN

NEN

1335
NORM

Euroseats bureaustoel
Excellent
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Deze nieuwe Excellent kantoorstoel
voldoet 100% aan de strenge NPR 1813
eisen en de NEN-EN 1335reeks.
De stoel is getest door TÜV Rheinland
Nederland.
Met zwart kunststof voetkruis.
Dubbele DIN veiligheidsgaslift.
Instelbare gewichtsregeling.
Instelbare zitdiepte van 10 cm.
5-locking synchroontechniek.
Multifunctionele armleggers.
Standaard worden bureaustoelen
geleverd met harde wielen.
3 jaar garantie.

Euroseats bureaustoel
Copenhage
•
•
•
•
•
•

zwart
set zachte wielen

485652
485598

•
•

Bureaustoel met kunststof voetkruis.
DIN standaard gaslift zwart.
Permanent rugcontact.
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
set zachte wielen

485616
485620

zwart
set zachte wielen

485623
485598

zwart
set zachte wielen

485624
485598

NEN

1335
NORM

Euroseats bureaustoel
Curve
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bureaustoel Curve met NEN1335.
Met kunststof voetenkruis.
Din gaslift.
Instelbare gewichtsregeling.
5 Locking synchroontechniek.
Instelbare zitdiepte.
In hoogte verstelbare armleggers.
Verstelbare lendesteun.
Standaard worden bureaustoelen
geleverd met harde wielen.
Rugbreedte 46cm. en rughoogte 57cm.
Zitbreedte 50cm en zitdiepte 43cm.
Zithoogte 44-53cm.

NEN

1335
NORM

Euroseats bureaustoel
Curve DeLuxe
•

Euroseats bureaustoel
Canillo

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bureaustoel Canillo.
Met kunststof voetenkruis.
Din gaslift.
2 Locking synchroontechniek.
Multifunctionele armleggers zijn
optioneel leverbaar.
Standaard worden bureaustoelen
geleverd met harde wielen.
Rugbreedte 50cm. en rughoogte 56cm.
Zitbreedte 50cm en zitdiepte 46cm.
Zithoogte 45-56cm.
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•
•
•
•

zwart met rugleuning gestoffeerd
485625
zwart met rugleuning
met netbespanning
485626
set verstelbare armleggers
voor model Canillo
485627
set zachte wielen
485598

•
•
•
•
•

Bureaustoel Curve met NEN1335.
Met aluminium voetenkruis.
Din gaslift.
Instelbare gewichtsregeling.
5 Locking synchroontechniek.
Instelbare zitdiepte.
In hoogte én breedte verstelbare
armleggers.
Verstelbare lendesteun.
Standaard worden bureaustoelen
geleverd met harde wielen.
Rugbreedte 46cm. en rughoogte 57cm.
Zitbreedte 50cm en zitdiepte 43cm.
Zithoogte 44-53cm.

Bureaustoelen

NEN

1335
NORM

Euroseats bureaustoel
Evora
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Eigentijdse bureaustoel met kunststof
voetenkruis.
DIN gaslift.
1-locking kantelmechaniek.
Instelbare gewichtsregeling.
In hoogte verstelbare lendensteun.
Zwart uit voorraad leverbaar.
1 jaar garantie.
Exclusief verstelbare armleggers, deze
zijn optioneel leverbaar.
Rugbreedte 66cm. en rughoogte 96107cm.
Zitbreedte 50cm en zitdiepte 46,5cm.
Zithoogte 43-54cm.

Euroseats bureaustoel
Milano
•
•
•
•
•
•
•
•

zwart
set verstelbare armleggers
voor model Evora
set zachte wielen

485629

•

485630
485598

•

zwart
blauw
set zachte wielen

485621
485622
485598

•

Bureaustoel Milano met NEN1335.
Met aluminium voetenkruis.
Din gaslift.
Instelbare gewichtsregeling.
5 Locking synchroontechniek.
Instelbare zitdiepte.
Multifunctionele armleggers.
Standaard worden bureaustoelen
geleverd met harde wielen.
Rugbreedte 46cm. en rughoogte 5964cm.
Zitbreedte 46cm en zitdiepte 45-51cm.
Zithoogte 44-54cm.

zwart
set zachte wielen

485615
485598

NEN

1335
NORM

Euroseats bureaustoel
Vigo
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bureaustoel Vigo met NEN1335.
Met kunststof voetenkruis.
Din gaslift.
Instelbare gewichtsregeling.
5 Locking synchroontechniek.
Instelbare zitdiepte.
Multifunctionele armleggers.
Standaard worden bureaustoelen
geleverd met harde wielen.
Rugbreedte 46cm. en rughoogte 5964cm.
Zitbreedte 46cm en zitdiepte 45-51cm.
Zithoogte 44-54cm.

NEN

1335
NORM

Euroseats loketstoel Vigo
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Loketstoel Vigo met NEN1335.
Voorzien van extra hoge veiligheids lift,
vergroomde voetring en glijdoppen.
Met kunststof voetenkruis.
Din gaslift.
Instelbare gewichtsregeling.
5 Locking synchroontechniek.
Instelbare zitdiepte.
Multifunctionele armleggers.
Rugbreedte 46cm. en rughoogte 5964cm.
Zitbreedte 46cm en zitdiepte 45-51cm.
Zithoogte 60-85cm.

Euroseats bureaustoel
Heavy Duty
•
•
•
•
•
•

zwart

485628

•

Bureaustoel met NEN1335.
Geschikt tot personen van maximaal
150kg.
Met stalen voetenkruis.
Din gaslift klasse 4.
Instelbare gewichtsregeling.
2 Locking synchroontechniek.
In hoogte verstelbare armleggers.

•

Standaard worden bureaustoelen
geleverd met harde wielen.
• Rugbreedte 50cm. en rughoogte 70cm.
• Zitbreedte 50cm en zitdiepte 49cm.
• Zithoogte 47-57cm.
zwart

Product niet gevonden? Bel ons voor meer informatie!
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Bureaustoelen
> VOETENSTEUNEN

Quantore voetensteun
•

Quantore voetensteun
•

Eenvoudig en robuust.
Vernikkeld stalen buis.
• In 4 hoogten instelbaar (6-9-12-15cm).
• Rubberen voetplaat van 280x90mm.
• Afmetingen 35x34x16cm.
•

zwart

489020

Fellowes voetensteun
Standaard
•
•
•

•
•
•

Standaard verstelbare voetensteun.
Hoogteaanpassing met twee standen.
Dankzij de ‘zwevende’ verhoging kunt u
uw benen strekken, wat de
doorbloeding bevordert.
Het geruwde oppervlak masseert de
voetzolen voor stressreductie.
Anti-slip platform.
Afmetingen 45x33x12cm.

Hoogte en hoek zijn verstelbaar voor
optimaal comfort.
• Comfortabel en groot platform voorzien
van een anti-slip structuur.
• Modern antracietgrijs platform,
duurzaam, krasvast en eenvoudig te
reinigen.
• Afmetingen 450x350mm.

antraciet

489007

Fellowes voetensteun
I-Spire
•

zwart

48121-70

489031

Innovatief ontwerp biedt comfort en
verhoging aan uw voeten en benen
tijdens het werken.
• Moderne uitstraling geschikt voor elk
kantoor of thuisomgeving.
• Ontwerp vult de andere producten uit
de I-Spire reeks perfect aan.
• Anti-slip platform.

zwart

9479501

436075

zwart

8064101

489026

Fellowes voetensteun
Microban
•

Voorkomt pijn en ongemak in benen en
rug door ervoor te zorgen dat u een
correcte houding aanneemt.
• Verstelbaar met de voeten, de steun
blijft in de gekozen positie tot u deze
weer wenst aan te passen.
• Schommel heen en weer en stimuleer
zo de doorbloeding in voeten en benen.

•

FIRA-geaccrediteerd volgens de EU
wetgeving Gezondheid en Veiligheid.
• Met Microban antibacteriologische
bescherming voor actieve hygiëne.
• Afmetingen 45x34x11cm.
zwart

8035001

489024

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.
Rubber pootjes houden de voetensteun
op zijn plaats.
Anti-slip platform.
Afmetingen 39x34cm
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Fellowes voetensteun
Professional
•
•
•
•
•

zwart

8067001

489025

•

Professionele metalen voetensteun.
Hoogte en hoek apart instelbaar voor
optimaal comfort (105-135mm).
Professionele voetensteun volledig
gemaakt van metaal.
Voor intensief en langdurig gebruik.
Extra groot anti-slip platform.
Afmetingen 56x35x14cm.

Bureaustoelen

Fellowes sta-zit mat
Everyday

Fellowes sta-zit mat
ActiveFusion

•

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.
zwart

8707001

418381

Kensington voetensteun
SoleMate

Zachte accessoire voor het werken
met Zit-Sta oplossingen.
• Verminderd vermoeidheid, stimuleert
bewegen.
• Ondersteunt de voeten en knieën bij
het staand werken.

Kensington voetensteun
SoleMate+

•

Verwijderbaar en afwasbaar anti-slip
oppervlak.
• Hellingshoek is eenvoudig met de voet
in te stellen al naar gelang de
individuele behoefte.
• Ruim oppervlak van 45x35cm.

•

Met antislipbasis om het wegglijden
van de voetensteun te voorkomen.
• Gemaakt van stevig kunststof.
grijs

56145

489005

•

Verwijderbaar en afwasbaar anti-slip
oppervlak.
• Hellingshoek is eenvoudig met de voet
in te stellen al naar gelang de
individuele behoefte.

•

Afgeronde hoeken voorkomt
struikelgevaar.
• Afmetingen 92x61x9cm.
zwart

8707101

418382

•

Deze SoleMate+ is ook in hoogte
verstelbaar van 9-12cm.
• Ruim oppervlak van 45x35cm.
• Met antislipbasis om het wegglijden
van de voetensteun te voorkomen.
• Gemaakt van stevig kunststof.
grijs

56146

489006

Kensington voetensteun
SoleMassage
•

De SoleMassage voetensteun is
speciaal ontworpen om de positie van
uw benen te verhogen en de
zenuwuiteinden van uw voeten te
masseren.
• 5 verschillende instelbare hoogtes
(11-17cm).

•

Instelbare hoek tot 30 graden.
Verhoogt de positie van de benen voor
betere bloedcirculatie en vermidert de
druk op de bovenbenen.
• Afmetingen 43x38x33cm.
•

antraciet

56155

489009

Score voetensteun 952
•

Luxe uitvoering met antislipvoetplaat.
Met eenvoudige voetbeweging
verstelbaar van 8-29cm.
• Afmetingen 42x32cm.
•

traploos verstelbaar

Product niet gevonden? Bel ons voor meer informatie!

489028

129

Bureaustoelen
> STOELMATTEN

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.

Stoelmat voor zachte
vloerbedekking
•
•
•
•

120x90cm polycarbonaat 97100 489080
120x150cm polycarbonaat 97173 489077
120x180cm polycarbonaat 97180 489088

•
•
•

Stoelmat vervaardigd uit duurzaam
polycarbonaat .
Beschermt uw tapijtvloeren zowel laagals 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 489078
120x150cm polycarbonaat 97273 489079
120x180cm polycarbonaat 97280 489089

Floortex stoelnat voor
zachte vloeren
Floortex stoelmat voor
harde vloeren

•

•

•

•
•

•

•
•

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.
Rechthoekige afmetingen.
Transparant.
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•

•

120x90cm
120x150cm
120x90cm opgerold in koker

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.
Rechthoekige afmetingen.
Transparant.

120x90cm
120x150cm
120x90cm opgerold in koker

489094
489095
489098

Kantoormeubels
> COMPUTERMEUBILAIR

Newstar Zit-Sta werkplek
WS100
•

•

•

•

•

De NewStar Zit-Sta werkplek
transformeert een standaard bureau in
een gezonde Zit-Sta werkplek.
Deze werkplek is voorzien van een
ruime werkruimte en een lager gelegen
toetsenbord- en muis houder.
Deze werkplek beschikt over een
geveerd liftmechanisme waarmee u
eenvoudig kunt wisselen tussen zitten
en staan in slechts een paar seconden.
Dit ergonomische product biedt u een
maximum aan comfort,
bewegingsvrijheid en productiviteit.
Groot werkblad (90x64cm) is geschikt
voor twee monitoren of een monitor en
een laptop.

•

•

•

•
•

Ergonomisch toetsenbord- en muis
plateau (70x30cm) helpt nekklachten
te voorkomen.
Traploos in hoogte verstelbaar (1350cm) maakt een comfortabele
staande of zittende houding mogelijk.
Gasveer hefmechanisme maakt het
mogelijk om gemakkelijk het bureau op
en neer te bewegen, zelfs met uw
computerapparatuur.
Twee grepen activeren en deactiveren
moeiteloos de hoogteverstelling.
Stevige constructie blijft stabiel en
solide zelfs volledig uitgeschoven.

wit
zwart

418410
418411

Euroseats Zit-Sta
werkplek
•

Veel mensen werken langdurig in
dezelfde houding, waardoor ze een
verhoogde kans hebben op
gezondheidsproblemen.
• Een zit/sta bureau is een perfect
hulpmiddel om een ergonomische
werkhouding te creëren.
• Deze is eenvoudig in hoogte
verstelbaar, waardoor u zittend en
staand werken kunt afwisselen.
• Hoogteverstelling van 170-430mm.

•
•
•
•
•
•

Eenvoudige installatie.
Instelbaar op iedere hoogte.
Strak en modern design.
Speciale uitsparing voor telefoon of
tablet.
Maximale belasting 15kg.
Montage monitorarm voorbereid.

werkoppervlak 68x52cm.
werkoppervlak 80x52cm

485581
485582

Euroseats Zit-Sta
werkplek XXL
•

Veel mensen werken langdurig in
dezelfde houding, waardoor ze een
verhoogde kans hebben op
gezondheidsproblemen.
• Een zit/sta bureau is een perfect
hulpmiddel om een ergonomische
werkhouding te creëren.
• Deze is eenvoudig in hoogte
verstelbaar, waardoor u zittend en
staand werken kunt afwisselen.
• Met een extra groot werkoppervlak van
800x520mm.

•
•
•
•
•
•
•

Hoogteverstelling van 170-430mm.
Eenvoudige installatie.
Instelbaar op iedere hoogte.
Strak en modern design.
Speciale uitsparing voor telefoon of
tablet.
Maximale belasting 15kg.
Montage monitorarm voorbereid.

werkoppervlak 89x59cm

485583

Product niet gevonden? Bel ons voor meer informatie!
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Kantoormeubels

Fellowes Easy Glide
zit/sta werkplatform
•
•

•

•

•
•

Easy Glide Zit-Sta werkplatform.
Een slimme Zit-Sta oplossing met
inklapbare toetsenbordlade en ruimte
voor accessoires.
Voldoet aan alle VESA-vereisten en is
geschikt voor enkele monitoren tot 8kg
en 24".
De muislade kan zowel rechts als links
van het toetsenbordplatform geplaatst
worden.
Het volledige platform kan tot 2,5kg
dragen.
De hoogte kan manueel tot 560mm
ingesteld worden door middel van het
gasveer mechanisme dat er tevens
voor zorgt dat men het beeldscherm
eenvoudig aan anderen kan laten zien.

Fellowes Extend
zit/sta werkplatform
•

•

Eenvoudig aan het bureau te
bevestigen door middel van een klem of
in een uitsparing.
• Ruimte voor het organiseren van de
snoeren is geïntegreerd.
• Kan volledig opzij gedraaid worden
wanneer het platform niet gebruikt
wordt.
• Afmetingen 20x40x88cm.
zwart

Fellowes Lotus
zit/sta werkstation
•

Lotus Zit-Sta werkstation.
De nieuwe Fellowes Zit-Sta oplossingen
zorgen moeiteloos voor extra beweging
tijdens het werken en een beter gevoel
gedurende de dag.
• De Smooth Lift Counter Balance
technologie en ergonomische
handgrepen maken het verstellen van
de hoogte simpel, zorgeloos en maakt
dit product geschikt voor verschillende
gebruikers en manieren van werken.
• Biedt 22 verschillende stabiele
hoogtestanden en is in één snelle

Extend Zit-Sta werkplatform.
Met zijn minimalistische ontwerp
transformeert dit veelzijdige Zit-Sta
werkplatform elk bureau in een actieve
werkplek.
• De kwalitatief hoogwaardige,
beweegbare arm en de innovatieve
manier van het organiseren van de
snoeren maken het gemakkelijk om
deze arm alle kanten op te draaien voor
eenvoudig samenwerken met anderen.
• Het Zit-Sta platform is eenvoudig en
snel aan de achterzijde van elke
werkplek te bevestigen door middel van
een klem.
•

•

•

•

•
•
•

418374

beweging weer terug op het niveau van
het bureau.
Twee platformen bieden voldoende
ruimte voor alle essentiële
bureauaccessoires.
Handige uitsparingen voor snoeren en
oplaadkabels voor gebruik op elke
hoogte.
Wordt volledig gemonteerd geleverd en
is eenvoudig in te stellen.
3 jaar garantie.
Afmetingen 14x83x62cm.

zwart
wit

418370
418371

Fellowes Lortus DX
zit/sta wwerkstation

•

De enkele bevestiging voor het
beeldscherm biedt verticale
verstelbaarheid in drie standen plus
horizontale en verticale draaiing van
het scherm.
• Biedt een radius van 1016mm van de
middenpaal naar de voorzijde van het
toetsenbordplatform.
• De grote toetsenbordlade sluit volledig
aan op het bureau.
• Afmetingen 154x54x84cm.
zwart voor een beeldscherm
418372
zwart voor twee beeldschermen 418373

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
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

Fellowes Lotus VE
zit/sta werkstation

•

De Lotus DX brengt uw werkplek een
stapje hoger met draadloos opladen en
geïntegreerde USB poorten om altijd
productief te werken.
• Door de geïntegreerde uitsparing met
draadloze oplader zijn uw favoriete
apparaten altijd binnen handbereik en
opgeladen.
• Microban bescherming helpt uw
werkplek schoner te houden.
• Smooth Lift Technology houdt uw
werkstation stabiel en helpt u
moeiteloos te wisselen van positie.

•
•

Door het innovatief
kabelbeheersysteem beweegt de
gehele werkplek met u mee.
• Wordt volledig geïnstalleerd afgeleverd,
geen ingewikkelde instructies of
montage.
• Exclusief monitorarmen voor 1 of 2
beeldschermen.
zwart
wit

418377
418378

Met de Lotus VE past u uw werkplek
aan in een handomdraai.
• Het compacte Zit/Sta werkstation is
gemakkelijk aan te passen zodat u
moeiteloos kunt wisselen van zitten
naar staan, meerdere keren per dag.
• Het 'waterval' ontwerp biedt twee
ruime oppervlakken voor al uw
essentiële bureauaccessoires.
• Verticaal aan te passen tot 45.7cm
zodat u altijd op de voor u perfecte
hoogte kunt werken.

•

Geïntegreerd kabelsysteem voorkomt
dat uw werkplek rommelig wordt.
• Wordt met een klem aan uw bureau
bevestigd.
zwart voor een monitor
zwart voor twee monitoren

418379
418380
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Brandwerende archiefkasten
> BRANDWERENDE ARCHIEFKASTEN

De Raat brandvertragende
archiefkast
•

•
•
•
•
•

Standaarduitvoering met
dubbelbaardsleutelslot (2 sleutels
meegeleverd).
Brandvertragend volgens DIN4102.
Fraaie, zwaar geëpoxeerde deurkruk.
In hoogte verstelbare legborden.
Standaardkleur: grijs/ivoor/zwart met
grijs interieur.
Opties: uittrekbare legborden,
blokkeersysteem, lateraal
hangmappensysteem, dwarsgeleiders,
verticaal hangmappensysteem,
uittrekbare raadpleegplank, cijfersloten,
linksdraaiende deur. *

Dera 800 buitenmaten hxbxd
74x54x55cm
Dera 900 buitenmaten hxbxd
120x67x55cm
Dera 900V buitenmaten hxbxd
120x67x55cm met afsluitbaar vak
Dera 1000 buitenmaten hxbxd
157x67x55cm
Dera 1000V buitenmaten hxbxd
157x67x55cm met afsluitbaar vak
Dera 1040 buitenmaten hxbxd
195x67x55cm
Dera 1040V buitenmaten hxbxd
195x67x55cm met afsluitbaar vak
Dera 1100 buitenmaten hxbxd
195x95x55cm
Dera 1100V buitenmaten hxbxd
195x95x55cm met afsluitbaar vak
Dera 1200 buitenmaten hxbxd
135x95x55cm
Dera 1200V buitenmaten hxbxd
135x95x55cm met afsluitbaar vak

486003
486005
486006
486007
486008
486009
486010
486011
486012
486013
486014

De Raat brandvertragende
archiefkast Lloyd
•
•
•
•

•
•
•

Biedt bescherming tegen brand en
inbraak.
Dubbelwandige archiefkast.
Moderne vormgeving.
Dubbelbaardssleutelslot en horizontale
en verticale schoten zorgen voor een
solide sluiting.
Met twee of vier in hoogte verstelbare
legborden.
Brandvertragend volgens DIN4102.
Kleur: grijs RAL7035.

Lloyd 90Abuitenmaten hxbxd
120x67x52cm
90kg 236L
Lloyd 90Dbuitenmaten hxbxd
195x93x52cm
179kg 593L
Lloyd 90Ebuitenmaten hxbxd
195x120x52cm
219kg 785L
Lloyd 100Dbuitenmaten hxbxd
185x95,8x54,5cm 295kg 637L

486152
486151
486153
486150

> BRANDWERENDE ARCHIEFKASTEN

De Raat brandwerende
ladenkast FireKing
•
•

•
•

•
•
•
•

Royale ladenkast met optimale
brandwerendheid.
Bieden bescherming tegen brand
(getest volgens NT Fire 017) 1 uur
brandwerend voor papier.
Elke lade is een afzonderlijke
brandwerende bergruimte.
Centrale sluiting met veiligheids
cilinderslot. Mogelijkheid afzonderlijke
laden te deblokkeren.
Homogene isolatie.
Verstelbaar hangmappengarnituur.
Ladegeleiders op kogellagers.
Laden tot ca. 90% uittrekbaar.
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•

Laden afzonderlijk in te richten als
datasafe.
• Opbergdiepte laden inwendig 670mm
diep voor model 21 en 495mm diep voor
model 25.
• Kleur: lichtgrijs RAL 7035
2 laden FK2-21buitenmaten hxbxd
71x53x80cm
136kg 136L 486030
3 laden FK3-21buitenmaten hxbxd
102,5x53x80cm 189kg 204L 486031
4 laden FK4-21buitenmaten hxbxd
134x53x80cm
237kg 272L 486032

Dera 1400 buitenmaten hxbxd
195x126x55cm
Dera 1400V buitenmaten hxbxd
195x126x55cm afsluitbaar vak

486015
486016

Brandwerende archiefkasten
> BRAND- EN INBRAAKWERENDE DOCUMENTENKASTEN

Kluis DRS Pro 1

Kluis DRS Pro 2

•

•

•
•
•
•
•
•
•
•

Deze DRS Pro 1 safes bieden
bescherming tegen brand en inbraak.
Inbraakwerend volgens EN 1143-1,
klasse I.
Brandvertragend volgens DIN 4102.
Geschikt voor berging van waardevolle
eigendommen en documenten.
Voorzien van een dubbelbaard
sleutelslot (3 sleutels meegeleverd).
In hoogte verstelbare legborden.
Voorbereid voor kabeldoorvoer in
bodem en zijwand.
Voorbereid voor vloer- en
muurverankering.
Indicatie waardeberging 10.000 euro.

•

DRS Pro 1-62buitenmaten hxbxd
62x57x52cm
229kg
89L 486143
DRS Pro 1-84buitenmaten hxbxd
84x57x52cm
290kg 120L 486144
DRS Pro 1-105buitenmaten hxbxd
105x57x52cm
348kg
161L 486145
DRS Pro 1-120buitenmaten hxbxd
120x57x52cm 389kg 185L 486146
DRS Pro 1-156buitenmaten hxbxd
156x81x54cm
631kg 394L 486147
DRS Pro 1-187buitenmaten hxbxd
187x81x54cm
740kg 476L 486148

•
•
•
•
•
•
•

Deze DRS Pro 2 safes bieden
bescherming tegen brand en inbraak.
Inbraakwerend volgens EN 1143-1,
klasse II.
Brandvertragend volgens DIN 4102.
Geschikt voor berging van waardevolle
eigendommen en documenten.
Voorzien van een dubbelbaard
sleutelslot (3 sleutels meegeleverd).
In hoogte verstelbare legborden.
Voorbereid voor kabeldoorvoer in
bodem en zijwand.
Voorbereid voor vloer- en
muurverankering.
Indicatie waardeberging 25.000 euro.

DRS Pro 2-62buitenmaten hxbxd
62x57x52cm 278kg
89L 486154
DRS Pro 2-84buitenmaten hxbxd
84x57x52cm 352kg
120L 486155
DRS Pro 2-105buitenmaten hxbxd
105x57x52cm 405kg
161L 486156
DRS Pro 2-120buitenmaten hxbxd
120x57x52cm 473kg
185L 486157
DRS Pro 2-156buitenmaten hxbxd
156x81x54cm 768kg
394L 486158
DRS Pro 2-187buitenmaten hxbxd
187x81x54cm 899kg
476L 486160

> DATASAFES

Datasafe Data Guard
•
•
•

•
•
•

Chubbsafes Data Guard.
Biedt 2 uur bescherming tegen brand.
Geschikt voor berging van alle soorten
informatiedragers zoals tapes,
diskettes, negatieven, CD’s en DVD’s,
USB sticks, etc.
Voorzien van cilinderslot.
Uitgerust met paniekvergrendeling.
Voorzien van verstelbare legborden en
lades.

Data Guard 25buitenmaten hxbxd
53x54,6x56,6cm
145kg 30L 486161
Data Guard 40buitenmaten hxbxd
70x54,6x56,6cm
190kg 48L 486162
Data Guard 80buitenmaten hxbxd
102,5x54,6x59cm 263kg 88L 486163
Data Guard 120buitenmaten
102,5x70,2x59cm 330kg 128L 486164

Laptopunit
•

•

Laptopkasten
•
•
•
•
•
•

•

Kast voor het veilig opbergen en
opladen van laptops tot 15".
Biedt bescherming tegen inbraak en
diefstal.
Ideaal voor het opbergen van laptops.
Met contactpunten binnen de kast voor
het opladen van de laptops tot 15".
Voorzien van ventilatoren en
ontluchtingsgaten.
Standaard voorzien van een
dubbelbaardssleutelslot met twee
sleutels.
Kleur: Antracietgrijs RAL 7016.

•
•
•

LL14buitenmaten hxbxd
120x93x52cm 130kg
LL18buitenmaten hxbxd
157x93x52cm 190kg
LL22buitenmaten hxbxd
195x93x52cm 230kg
LL24buitenmaten hxbxd
195x120x52cm 300kg

318L 486057
•

431L 486058

•

548L 486059

•
•

712L 486060

Ideaal voor het opladen van laptops of
mobiele apparatuur in de pauze of na
werktijd.
Gecombineerde functionaliteit: uw
laptop wordt opgeladen terwijl hij veilig
is opgeborgen.
10 afzonderlijke
opbergplaatsen/compartimenten.
Ieder compartiment heeft
oplaadmogelijkheid.
Per compartiment afsluitbaar met
sleutelslot Ieder deurtje voorzien van
naamvenster.
Geschikt voor 17" laptops.
Met ventilatiegaten in voorzijde (boven
en onder) en achterzijde.
De units zijn onderling koppelbaar.
Kleur: mantel zwart, RAL 9005 /
deurtjes lichtgrijs RAL 7035,

DRS 10Nederland buitenmaten hxbxd
180x50x50cm 70kg
486061
DRS 10België buitenmaten hxbxd
180x50x50cm 70kg
486062

Product niet gevonden? Bel ons voor meer informatie!
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Brandwerende archiefkasten
> KLUIZEN

Afstortkluis PT/ET
•
•

Protector Universal kluis

•

•

•

•
•
•
•
•

•

Enkelwandige safe.
Modellen 1 en 2 : 1 mm body, 2 mm deur.
Modellen 3: 1,2 mm body, 3 mm deur.
Verankeringsgaten in bodem en
achterwand.
Verankering materiaal meegeleverd (4
houtdraadbouten/pluggen).
Slotvarianten: E = Elektronisch slot met
noodsleutel S = Stersleutelslot (met 3
sleutels). Elektronisch slot voorzien van
‘secured solonoid’.
Kleur: lichtgrijs RAL 7035.

•

2Sbuitenmaten hxbxd
25x35x25cm
6kg
1E buitenmaten hxbxd
20x31x20cm 4,5kg
2E buitenmaten hxbxd
25x35x25cm
6kg
3E buitenmaten hxbxd
35x36x38cm
11kg

17L 486232

•

8L 486231
•

17L 486233

•

45L 486234

Afstortkluis met bescherming tegen
inbraak.
Geschikt voor het afstorten van geld.
Gebouwd volgens Security Level 2,
echter ongecertificeerd.
Model PT-D voorzien van
dubbelbaardsleutelslot.
Model ET-D voorzien van elektronisch
cijferslot (vrij instelbaar) La Gard EM
1521 met tijdvertraging.
Geld inwerplade met dubbelbaard
sleutelslot, binnenmaten (hxbxd):
100x215x165mm.
Standaardkleur: grijs (RAL 7035).
Standaard voorzien van
verankeringsgaten in bodem en
achterwand.

PT D2buitenmaten hxbxd
61x45x45cm
58kg
PT D3buitenmaten hxbxd
76x45x45cm
78kg
ET D2buitenmaten hxbxd
61x45x45cm
58kg
ET D3buitenmaten hxbxd
76x45x45cm
78kg

48L 486048
68L 486052
48L 486053
68L 486054

PT privékluis
•
•
•
•
•
•
•
•

Inbraakwerend volgens EN14450,
securitylevel 2.
Brandvertragend volgens DIN 4102.
Indicatie waardeberging van €5000,-.
Geschikt voor documenten en
waardevolle voorwerpen.
Dubbelbaardsleutelslot.
Driezijdig sluitsysteem (ET 0 is
eenzijdig).
Verankeringsgaten in de achterwand
en bodem.
Kleur: grijs RAL 7035.

PT 0buitenmaten hxbxd
25x29x22cm
17kg

De Raat Protector
Premium privekluis
•
•
•
•
•

•
•

Biedt bescherming tegen inbraak.
Geschikt voor de berging van
waardevolle voorwerpen.
Voorzien van unieke geblokkeerde
solenoid.
Model K voorzien van een dubbelbaard
sleutelslot (2 sleutel meegeleverd).
Model E voorzien van een elektronisch
cijferslot met noodsleutelslot
(2 sleutels meegeleverd).
Voorbereid voor vloer- en
muurverankering.
Kleur: matzwart.
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5L 486120

PT 1buitenmaten hxbxd
33x45x38cm
39kg
PT 2buitenmaten hxbxd
45x45x38cm
48kg
PT 3buitenmaten hxbxd
60x45x38cm
61kg
PT 4buitenmaten hxbxd
81x45x38cm
79kg
PT 7buitenmaten hxbxd
70x50x45cm
81kg
PT 8buitenmaten hxbxd
90x57x49cm 110kg

27L 486121
39L 486122
55L 486123
78L 486124
91L 486127
106L 486171

Cash Box kassakluis
250Kbuitenmaten hxbxd
25x35x25cm
11kg
250Ebuitenmaten hxbxd
24X34X18,6cm 15L
350Ebuitenmaten hxbxd
35x36x38cm 16,5kg
610Ebuitenmaten hxbxd
61x45x38cm
29kg
810Ebuitenmaten hxbxd
81x49x40cm
40kg
LTE 17"buitenmaten hxbxd
26x50x41cm
19kg
LTK 17"buitenmaten hxbxd
26x50x41cm
19kg

15L 486043

•
•

11kg 486044
•

38L 486045

•

83L 486046
•

129L 486049
42L 486055

•
•

42L 486056

•

Biedt bescherming tegen inbraak.
Specifieke kassa-afroomkluis met
geldtransporteur.
Inwerpopening: 90x4mm.
Eenvoudig te bevestigen onder een
kassablok middels een
bevestigingsplaat.
Standaard voorzien voor twee
cilindersleutelsloten (1 voor het openen
en 1 voor het tijdelijk verwijderen).
Capaciteit: 800 bankbiljetten.
Gewicht 5kg.
Standaardkleur zwart.

buitenmaten hxbxd
25x13x25cm zwart

486047

by Safescan®

EASY TIME & ATTENDANCE
POWERED BY THE CLOUD
Bent u op zoek naar een makkelijker manier voor uw
tijds- en aanwezigheidsregistratie? Maak kennis met
TimeMoto, de complete workforce management
oplossing. De nieuwste TimeMoto push-enabled
terminals bieden registratie aan via RFID, vingerafdruk en
gezichtsherkenning. De TimeMoto PC software die
meegeleverd wordt bij uw terminal, stelt u in staat om op
de hoogte van de werknemersstatus te blijven, creëer
werkroosters, houd zicht op overuren en exporteer
gegevens naar Excel, CSV en PDF.
De optionele TimeMoto Cloud oplossing biedt u een
flexibele manier om uw personeelsbestand te beheren.
Werken in de Cloud betekent dat u de aanwezigheid van
medewerkers kunt zien, werkschema’s kunt beheren en
rapporten kunt maken waar en wanneer het uitkomt: op
het werk, thuis of onderweg. Medewerkers die veel tijd
doorbrengen op de weg of werken op afstand, kunnen
op elk gewenst moment en vanaf elk mobiel apparaat
in- en uitklokken.

Staff

LocationS

Tijdregistratie met RFID proximity card, vingerafdruk,
gezichtsherkenning of pincode

Events

ReportsP

upport

IN/OUT State

rojects

Work Codes

Work Codes

About

Active

Clear filters

User name

Department

Date

Time

Project

Location

Duration

Comm

Emma Smith

Marketing

22/05

0123456789

TA-Cloud design

Safescan HQ

...

See no

John Doe

Marketing

22/05

0123456789

TA-Cloud design

Safescan HQ

...

See no

Emma bunton

Marketing

22/05

0123456789

TA-Cloud design

Safescan HQ

02:00

See no

Jack Black

Marketing

22/05

0123456789

TA-Cloud design

Safescan HQ

01:45

See no

Mary Withers

Marketing

22/05

0123456789

TA-Cloud design

Safescan HQ

...

See no

TimeMoto PC software wordt meegeleverd bij uw TimeMoto
terminal

Real-time gegevens over aanwezigheid, vanaf elke locatie met de
optionale Timemoto Cloud oplossing

System

TM-616

TM-626

TM-818

TM-828

Tijdregistratie met

RFID

RFID / Vingerafdruk

RFID

RFID / Vingerafdruk

Gebruikers

Tot 25 gebruikers

Tot 25 gebruikers

Tot 1.200 gebruikers

Tot 1.200 gebruikers

Connecties

Wi-Fi / Ethernet / USB

Wi-Fi / Ethernet / USB

Wi-Fi / Ethernet / USB

Wi-Fi / Ethernet / USB

Toetsen

Druktoetsen

Druktoetsen

Touch sense toetsen

Touch sense toetsen

Display

2.8” TFT display

2.8” TFT display

3.5” TFT display

3.5” TFT display

392888

392889

392890

392891

TM PC Software

TM PC Software Plus

TM Cloud

TM Cloud Plus

Klokken via de Cloud

-

-

Geavanceerde werkcodes

-

-

Multi-Client gebruik

-

-

Data beschikbaar op elke locatie

-

-

Export naar Payroll-Software

-

Diensten-, vakantie-, afwezigheidsplanning

-

Gebruikers

Onbeperkt

Onbeperkt

Tot 25 gebruikers

Tot 25 gebruikers

Art.nr.

Inclusief bij
TM-terminal

392897

392893

392894

TimeMoto PC software incl.
Art.nr.

TimeMoto Software
Real-time aanwezigheidsdata
Werkschema’s
Project-/werkcodes
Management rapportages van kloktijden
Exporteer naar CSV, PDF en Excel
Overwerk-/absentiebeheer

-

Accessoires
RF-100

RF-110

RF-150

FP-150

TM Cloud Uitbreiding

TM Cloud Uitbreiding

25 RFID cards

25 RFID key fobs

USB RFID lezer

USB Vingerafdruk lezer

25 gebruikers

100 gebruikers

392898

392899

392900

392901

392895

392896

Klokken en tijdregistratie
> 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
•

• Verpakkingseenheid doos à 25 stuks.
54x85mm open versie 8118.19 921216
54x85mm gesloten versie
8005.19 921217

Houder met innovatief
klemmechanisme voor
identiteitspassen of veiligheidspassen.
• Het klemmechanisme beschadigt de
pas niet.
• Met luxueus afrolmechanisme.
• Geschikt voor staand en liggend
formaat.

Durable
veiligheidpashouder met
textielkoord

Durable
veiligheidspashouder met
afrolmechanisme

•

•

Houder met innovatief
klemmechanisme voor
identiteitspassen of veiligheidspassen.
• Het klemmechanisme beschadigt de
pas niet.
• Met luxueuze textielkoord.
• Geschikt voor staand en liggend
formaat.

met textielkoord

8207.58

921246

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.

• Verpakkingseenheid doos à 10 stuks.
met afrolmechanisme 8307.58 921245

•

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 uw pas te
beschermen.
• Lengte 80cm.
• Afmetingen van de insert 54x85mm.
54x85mm open versie 8011.19
54x85mm gesloten versie
8012.19

921271
921272

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.

• Verpakkingseenheid doos à 20 stuks.
60x90mm gesloten 8135.19 921276
60x90mm open
8136.19 921277

Durable badge pushbox

•

•

•
•
•
•

Badge verkrijgbaar in verschillende
aantallen compartimenten om de
kaarten te beschermen.
Geleiders voor het makkelijk
verwijderen van individuele kaarten.
Breek-bestendig bevestigingspunt.
Kan worden gebruikt in staand of
liggend formaat.
Kristalheldere kunststof voor
gemakkelijke leesbaarheid.
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Durable badge met clip
•

•

Verpakkingseenheid doos à 5 stuks.
60x90mm gesloten
met textielband
8600.19 921278

Ideaal voor het beschermen van RFID
en gecodeerde kaarten.
• Binnenafmetingen: 54 x 87mm.
• 3 Afzonderlijke compartimenten.
54x87mm Pushbox 8920.19 trio 921204
• 2 Afzonderlijke compartimenten.
54x87mm Pushbox 8921.19 duo 921205
• 1 compartiment.
54x87mm Pushbox 8922.19 mono 921206

Met draaibare clipbevestiging.
In open of gesloten versie leverbaar.
• Ook mogelijk om te combineren met een
afrolmechanisme of een textielkoord.
•

• Verpakkingseenheid doos à 25 stuks.
60x90mm gesloten model
liggend
8003.19 921226
60x90mm open model
liggend
8106.19 921235
90x60mm gesloten model
staand
8002.19 921231

Klokken en tijdregistratie

Durable afrolmechanisme
Durable afrolmechanisme
metaal

•

Uittrekbaar koord in een kunststof
houder.
• Aan de drukknop-lus kunnen
gemakkelijk congresspelden worden
bevestigd.
• Voorzien van een metalen klem op de
achterzijde
• Lengte van het koord 80cm.

•

•

Verpakkingseenheid doos à 10 stuks.
80cm lang
8152.58 921214

Durable textielkoord met
karabijnhaak

Uittrekbaar koord in een verchroomde
houder.
• Voorzien van een metalen klem op de
achterzijde.
• Extra stevige kwaliteit.
• Lengte 80cm.

•

Per stuk leverbaar.
Besteladvies doos à 10 stuks.
80cm lang
8225.23 921229
•

Durable afrolmechanisme
met ring

•

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.

•
•

Verpakkingseenheid doos à 10 stuks.
zwart
8137.01 327925
rood
8137.03 327926
geel
8137.04 327927
groen
8137.05 327928
donkerblauw
8137.07 327929

•
•
•
•

Uittrekbaar koord in een kunststof
houder.
Met sleutelring.
Voorzien van een kunststof klem op de
achterzijde.
Ringdiameter 25mm.
Lengte van het koord ca 80cm.

•

Per stuk leverbaar.

• Besteladvies doos à 10 stuks.
80cm lang met ring 8222.58 921225

Durable textielkoord met
CardFix

Durable textielkoord met
klem

•
•

10mm brede textielkoord met
veiligheidssluiting die open springt bij
een te hoge trekbelasting.
• Dankzij de klem kunt u deze
textielkoord combineren met
congresspelden die voorzien zijn van
een speld of clipuitsparing.
• Lengte 44cm.

CARD FIX met textielkoord 20mm.
Met veiligheidssluiting die open springt
bij een te hoge trekbelasting.
• Bezoekerspassen e.d. zijn nu
gemakkelijk te scannen.
• Met kaarthouder voor het snel
bevestigen van bedrijfs-, beveiligingsen bezoekerspassen en visitekaartjes.
• Lengte 44cm.
•

• Verpakkingseenheid doos à 10 stuks.
zwart
8119.01 327960

Durable textielkoord
Softcolor

• Verpakkingseenheid doos à 10 stuks.
zwart
8187.01 921244

Durable textielkoord met
afrolmechanisme

•

Premium textielkoord met karabijnhaak
en veiligheidssluiting.
• Gemaakt van zachte zijdestructuur.
• De 12 mm brede karabijnhaak is licht
van gewicht, gemaakt van metaal en
geschikt om te bevestigen aan alle
kaarthouders van Durable.
• Breedte textielkoord: 15 mm,

•

zwart softcolor
8127.01
nachtblauw softcolor 8127.28

921208
921209

Uittrekbaar koord in een
kunststofhouder. Aan de drukknop-lus
kunnen gemakkelijk congresspelden
worden bevestigd.
• Voorzien van een uittrekbaar
textielkoord tot 90cm, die open springt
bij een te hoge trekbelasting.

• Verpakkingseenheid doos à 10 stuks.
zwart
8229.01 921228

Product niet gevonden? Bel ons voor meer informatie!
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Klokken en tijdregistratie
> KLOKKEN

zie pag.
101

zie pag.
101

1xAA

Unilux klok Tempus radio
controlled

Unilux klok Maxi radio
controlled

•
•

•
•
•
•

Extra grote klok om van grote afstand
goed te kunnen lezen, ideaal voor grote
open ruimtes of kantoren.
Inclusief secondenwijzer.
Radio-controlled functie.
Kleur grijs/wit.
Gemaakt van kunststof.

zie pag.
101

1xAA

•
•

Functioneert met een AA batterij (niet
meegeleverd).
• Diameter van 40cm.

•
•
•

lichtgrijs

890347

zwart
zilvergrijs

890345
890346

•

Deze klok geeft de tijd én temperatuur
weer.
Geef ook minuten weer met strepen op
de klok.
Geeft alle cijfers weer behalve 5 en 7.
Radio-controlled functie.
Kleur grijs/wit.
Gemaakt van kunststof.

•

Functioneert met een AA batterij (niet
meegeleverd).
• Diameter van 30,5cm.
• LET OP: kan niet worden gebruikt in
gebouw van metaal of staal.
lichtgrijs

890341

lichtgrijs

890344

paars

890342

1xAA

Unilux klok Wave radio
controlled
•

Klok met Radio-controlled functie.
Inclusief secondenwijzer.
• Gemaakt van kunststof.
• Functioneert met een AA batterij (niet
meegeleverd).
• Diameter 30,5cm.
•

zie pag.
101
zie pag.
101

1xAA

Unilux klok Magnet
•

Unilux klok On Time
•

Klok met mat glas en geborsteld
aluminium voor luze uitstraling.
• Bevat alleen strepen (uren en minuten)
voor tijd en geen cijfers.
• Kleur metallic grijs/wit.
• gemaakt van glas, aluminium en
kunststof.

zie pag.
101

1xAA

•
•

Functioneert met een AA batterij (niet
meegeleverd).
• Diameter van 30,5cm.
*
lichtgrijs
890348

•
•
•
•

Klok met magnetisch ophangsysteem,
blijft aan elk metalen muur/wand
hangen.
Inclusief secondenwijzer.
Kleur grijs/wit.
Gemaakt van kunststof.
Functioneers met een AA batterij (niet
meegeleverd).
Diameter van 30,5cm.

zie pag.
101

1xAA

1xAA

Unilux klok Attraction

Unilux klok Pop

•

•

•
•
•
•

Klok met magnetisch ophangsysteem,
blijft aan elk metalen muur/wand
hangen.
Inclusief secondenwijzer.
Geeft geen cijfers weer, maar wel
strepen voor uren en minuten.
Kleur grijs/wit
Gemaakt van metaal.
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•
•

Functioneert met een AA batterij (niet
meegeleverd).
• Diameter van 19,5cm.

•
•
•
•

lichtgrijs

890343

•

Precisie kwartsuurwerk, slechts 1
seconde afwijking in 6 jaar.
Geluidloos.
Goed leesbaar tot 30m.
Kleur paars/wit.
Gemaakt van kunststof.
Geleverd met 1 AA 1,5v batterij.
Diameter van 28cm

THE
PERFECT
ENTRANCE
design kapstokken

garderobe systemen

lockers brochurehouders

www.van-esch.com

afvalscheidingsbakken

Kapstokken
> KAPSTOKKEN

Van Esch staande kapstok
Krok
•

De kapstokken uit de Krok familie
blinken uit in eenvoud.
Ontwerpers Mia Lagerman & Ehlén
Johansson hebben het design
teruggebracht naar de essentie.
Krok G is een gestroomlijnde
garderobestandaard met 5 dubbele
haken van kunststof.
De kroon en voet van gegoten
aluminium zijn afgewerkt met
structuurlak.
De Krok G+ heeft ook een
parapluhouder. Verkrijgbaar in zeven
kleuren.
Met 10 haken,
Afmetingen Ø35cm, hoogte 167cm.

•

•

•

•

•
•

Van Esch staande kapstok
Slide
•
•

•
•
•
•

wit

489064

•

•

Leverbaar met parapluring en haken.
De Tertio Paladino is standaard
verkrijgbaar in verschillende
uitvoeringen.
Tertio maakt deel uit van het door
designer Gerard Kerklaan ontworpen
garderobeprogramma Tertio.
De modellen in dit uitgebreide
programma laten zich vanwege het
transparante karakter gemakkelijk
combineren.
Met 4 haken,
Afemtingen Ø35cm, hoogte 174cm.

•

•

•

•
•

•

•

•
•

wit

489067

•

Kapstokkenreeks Sticks springt in het
oog door de combinatie van kunststof,
aluminium en eikenhout.
Toch hebben designers Mia
Gammelgaard en Ehlén Johansson zich
vooral laten leiden door de kunststof
haken die steeds op een andere manier
bevestigd zijn.
Kroon, parapluhouder en voet zijn van
aluminium en afgewerkt met witte
structuurlak.
Kolom: eiken naturel gelakt.
Met 10 haken.
Afmetingen Ø35cm, hoogte 168cm.

Van Esch staande kapstok
Dodici

Van Esch staande kapstok
Krok Round

•

•

•

•
•

•
•
•

Garderobestandaard Dodici is een
krachtig statement.
Het ontwerp van de Britse designer
James Irvine oogt luchtig, maar in
gebruik is de metalen standaard juist
uitermate stabiel.
Dat wekt verbazing, omdat de twaalf
haken als karton gevouwen lijken.
De naam van het ontwerp verwijst naar
het aantal haken: dodici is Italiaans
voor twaalf.
De kapstok is in meerdere kleuren
leverbaar.
Met 12 haken.
Afmetingen 42x180x42cm.

wit

489066

wit

489069

wit

489072

Van Esch staande kapstok
Sticks

Van Esch staande kapstok
Tertio Paladino
•

De elegante Slide familie tilt iedere
entree naar een hoger niveau.
De flexibele Slide G kapstok bestaat uit
een metalen voet en een metalen buis
met een witte poedercoating.
De zes kunststof haken zijn op
verschillende posities te bevestigen.
Meer ophangruimte nodig? Dan bieden
Slide G2 en G3 uitkomst.
Voet en kolom van staal, geëpoxeerd in
witte structuurlak.
Met 12 kunststof haken,
Afmetingen 55x171x25cm.

•

•

•

•
•

wit

489070

•

De kapstokken uit de Krok familie
blinken uit in eenvoud.
Ontwerpers Mia Lagerman & Ehlén
Johansson hebben het design
teruggebracht naar de essentie.
Zoals de open garderobestandaard Krok
Round. Een solide, maar toch
gestroomlijnd ontwerp met 12 dubbele
haken van kunststof.
De kroon, parapluhouder en voet van
gegoten aluminium zijn afgewerkt met
structuurlak.
Verkrijgbaar in zeven kleuren.
Met 24 haken.
Afmetingen Ø47cm, hoogte 173cm.
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Kapstokken

Vepa Bins staande
kapstok met
parapluhouder

Vepa Bins staande
kapstok Barcelona

•
•

Kapstok van gelakt metaal en top van
hoogwaardig kunststof met 8 haken.
• Diameter 26cm, hoogte 178cm.
• Gewicht 9kg.

zwart

890265

zwart

892134

Ronde metalen kapstok met
parapluhouder en draaibare kroon met
8 dubbele haken.
• Diameter 62cm, hoogte 178cm.
• Gewicht 8kg.

zwart

890269

zwart

890279

Vepa Bins staande
kapstok HIQ8
•

Vrijstaande kapstok met aan vier zijden
een enkele en dubbele haak.
• Totaal 12 jashaken.
• Voetplaat van 34x34cm, hoogte 170cm.
• Deze kapstok wordt gedemonteerd
aangeleverd.

Vepa Bins staande
kapstok HIQ20
Vepa Bins staande
kapstok Melchior

•

Robuuste zware metalen kapstok met
10 dubbele en 10 enkele haken.
• Totaal 30 jashaken.
• Op ronde voet van 50cm, hoogte
172cm.
• Gewicht 16kg.
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•

zwart

890270

Kapstok van gelakt metaal met 8 haken
met houten knoppen.
• Diameter 52cm, hoogte 172cm.
• Gewicht 8kg.

Kapstokken

Vepa Bins wandgardarobe 5

Vepa Bins magnetische
wandkapstok 3

•

•

Metalen wandprofiel van VepaBins met
5 kunststof jashaken.
• Lengte 50cm.

grijs met zwart

890260

Magnetische wandkapstok van
VepaBins met 3 kunststof jashaken.
• Afmetingen 30x12cm.

grijs met zwart

890262

Vepa Bins wandgarderobe 19
•

Vepa Bins wandgarderobe 9
•

Stalen wandprofiel met 9 dubbele
jashaken.
• Lengte 138cm.

zwart

890239

Metalen dubbel wandprofiel van
VepaBins met 19 kunststof jashaken en
hoedenrek.
• Deze kapstok wordt geleverd zonder
kledinghangers.
• Afmetingen 100x31cm.

grijs met zwart
890258
kunststof kledinghanger zwart 890259

Vepa Bins wandgarderobe
HIQ 19
•

Wandkapstok met een dubbele rij nylon
haken (totaal 19 haken).
• Bovenop het rek is ruimte voor
accessoires.
• Optioneel mogelijk om aan de voorste rij
haken kledinghangers te hangen.
• Afmetingen 113x20x20cm.

grijs met zwart
890267
kunststof kledinghanger zwart 890259

Vepa Bins garderoberek 19
•

Vepa Bins garderoberek 18
•

Dubbelzijdig garderoberek met dubbele
jashaken aan beide zijden.
• Het vrijstaand model is 135x61cm. Het
verrijdbare model meet 196x61cm.

vrijstaand grijs
met 2x18 dubbele haken
verrijdbaar zwart
met 2x18 dubbele haken

890240
890241

Metalen enkelzijdig garderoberek van
VepaBins met 19 kunststof jashaken en
hoedenrek.
• Deze kapstok wordt geleverd exclusief
kledinghangers.
• Afmetingen 100x31x170cm.

grijs met zwart
890261
kunststof kledinghanger zwart 890259

Product niet gevonden? Bel ons voor meer informatie!
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Intern transport/Diversen
> REALLY USEFUL OPBERGBOXEN

> STEEKWAGENS

Really Useful opbergboxen
nestable
•

Deze echt bruikbare Nestable Storage
Box is een praktische oplossing om
alles netjes en georganiseerd te
houden.
• Het is ideaal ruimtes te organiseren en
voor het opslaan van
kantoorbenodigdheden of
schoonmaakmiddelen.
• Als u de uitzonderlijke kwaliteit van het
echt bruikbare merk kent, weet u dat
deze opslagdoos is ontworpen om veilig
op te bergen.

•

Dankzij het clip-lid deksel wordt alles
goed bij elkaar gehouden.
• Gemaakt van duurzame kunststof.
• Geleverd per drie stuks in een doos.

Steekwagen
•
•
•

•

Pak à 3 stuks.
10,5 literbox 460x380x110mm
17,5 literbox 460x380x195mm
33,5 literbox 460x380x285mm
62 literbox 700x440x280mm

394591
394592
394589
394590

•
•
•
•

Handige, compacte stalen steekwagen.
Ideaal voor intern transport.
Met luchtbanden voor maximaal
comfort.
Afmetingen 117x50x51cm.
Maximale belasting 200kg.
Gewicht 9,5kg.
Wielen Ø25cm.

QT119 steekwagen

890251

OHTPRO3 steekwagen

890254

> STEEKWAGENS INKLAPBAAR

Steekwagen inklapbaar
Steekwagen inklapbaar
•
•
•
•
•
•
•

Universele steekwagen.
Laadvermogen 80kg.
Platform van 355x240mm.
Gemakkelijk opvouw- en inschuifbaar.
Gewicht 5,9kg.
Wielen Ø15cm.
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•
•
•
•
•

OHT3 steekwagen

890263

•

Universele steekwagen.
Robuust aluminium frame.
Laadvermogen 125kg.
Platform met antislip van 485x350mm.
Gemakkelijk opvouw- en inschuifbaar.
Gewicht 6,8kg.
Wielen Ø175mm.

Intern transport
> TRANSPORTKARREN

Transportkar 120kg
•
•

•
•
•

Gemakkelijk opvouwbare
transportwagen.
De wielen klappen naar binnen bij het
inklappen van de handgreep, hierdoor is
de transportwagen zeer compact.
Aluminium frame.
Stevig platform uit polypropeen.
Maximale draaglast 120kg.

Rubbermaid transportkar
•
•
•
•
•
•

•

Verstelbare hoogte 72-82-92cm.
Platform 680x410mm.
Gevouwen 680x410x80mm.
Opengeklapt 680x410x920mm.
Wielen Ø101mm.
Gewicht 6,3kg.

OHTPRO5

890255

3-standen-greep zorgt voor een
optimale bediening ongeacht de lading.
• Zeer robuuste constructie, deukt of
roest niet.
• Groot draagvlak, eenvoudig te beladen
en zeer stabiel in gebruik.
• Met ingeklapte greep bruikbaar als
verrijdbaar onderstel.

Transportkar 150kg

Transportkar 300kg

•

•

•
•
•
•
•

Groot draagvlak, eenvoudig te beladen
en zeer stabiel in gebruik.
Opgevouwen is deze transportwagen
gemakkelijk op te bergen.
Met 4 rubberen wielen (waarvan 2
zwenkbaar).
Wielen Ø10cm.
Plateau-formaat 71x47cm.
Draagvermogen 150kg.

•
•
•
•

OHT150

890264

•

Transportkar met inklapbare rugleuning
en rubberen mat.
Met 2 vaste wielen en 2 zwenkwielen.
Handvatten met zachte
softgripbescherming.
Maximale belasting 300kg.
Afmetingen gevouwen 91x61x27cm.
opengeklapt 91x61x87cm.
Wielen Ø 5" (12.5cm).

•

Opgevouwen is de Triple-trolley
gemakkelijk op te bergen.
• Met 4 heavy-duty rubberen wielen (2
zwenkbaar).
• Plateau-formaat 82x52cm.
zwart/grijs

890250

OHT300

890256

Product niet gevonden? Bel ons voor meer informatie!
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Diversen
> WENSKAARTENBOX

Wenskaartenbox

wenskaartenbox met 75 kaarten 874030

•

• Navulpak à 12 kaarten.
verjaardag modern
verjaardag humor
beterschap/sterkte
blanco
verjaardag engelstalig
verjaardag man
deelneming
diverse

874031
874033
874034
874037
874040
874041
874038
874042

• Navulpak à 6 kaarten.
huwelijk
geboorte dochter
geboorte zoon

874039
874035
874036

•
•

•
•

•

Altijd de juiste kaart in huis voor uw
personeel.
Dat kan nu met de Business Box.
Hierin vindt u 75 kaarten voor de meest
voorkomende gelegenheden binnen uw
bedrijf.
De kaarten zijn dubbel en met envelop.
De kaarten zijn uiteraard van de
welbekende Hallmark- kwaliteit en zeer
gevarieerd in uitstraling.
De mooie bewaarbox wordt geleverd
met tabbladen en kan bovendien
worden bijgevuld met diverse
navulsets.

> DEURSTOPPER

> BALIEBEL

Toolland deurstopper
•

•
•
•
•
•

Robuust, kan rechtstreeks op elke vloer
geplaatst worden zonder te boren of
andere schade.
Met krasbestendige, rubberen
onderkant.
Gemakkelijk te verplaatsen.
Afmetingen, diameter 9cm. hoogte
7.5cm.
Roestvrij staal met plastic ring.
Gewicht 1.1kg.

Baliebel verchroomd
•

chroom/rubber

890280

Verchroomde receptiebel met een
doorsnede van 85mm.
• Met metalen voet.

> OPSTAPKRUKJES

chroom/zwart

615033

Aero 360
Aero 360 navulling

890618
890619

> VOCHTOPNEMERS

Rubson vochtopnemers
•

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.

150

•
•
•

rood
blauw
grijs
zwart

470040
470041
470042
470043

•

•

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 graad van
luchtvochtigheid.
Verbruikt geen energie: het apparaat
werkt zonder batterij en zonder
electriciteit.
Afmetingen 24x19x12cm.

Hoofdstuk 2

Post en Verzenden

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!

Post is nog altijd leuker!

Pakketjes versturen
als een pro

Kokers
Zie pagina 176

Postkamer

Plakband

Zie pagina 185

Zie pagina 172

Alles voor postverwerking en
verpakking
Technologische ontwikkelingen maken het mogelijk
om vanuit de hele wereld
bestellingen te laten
plaatsen. Maar ook vaste
klanten kunnen je vragen
om een pakketje te bezorgen. De ene dag verstuur
je veel zware pakketten,
een andere dag is het
één licht pakketje. Wat de
mate van uitlevering ook
is, het is belangrijk om je
postsysteem goed op
orde te hebben! Met
onder andere postzegels,
enveloppen in diverse
formaten, stempels en
postkamermachines maak
jij dat systeem helemaal
eigen. Voor iedere verpakking het juiste materiaal.

LuchtkussenEnveloppen
Zie pagina 166

MET DE ARTIKELEN IN DIT HOOFDSTUK IS JOUW POSTVERZENDING
IN MUM VAN TIJD GEBEURD!
Weger
Zie pagina 183

SNEL EN NAUWKEURIG

Postzegels
> POSTZEGELS

Postzegels buitenland
•

Postzegels Nederland
•
•

•
•
•

Op postzegels voor brieven en kaarten
tot en met 20 gram staat 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.
Zelfklevende zegels.

•
•

200 postzegels Nederland
waarde 1
100 postzegels Nederland
waarde 2

•

890700
890701

•

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.
Zelfklevende zegels.

50 postzegels internationaal
waarde 1

890702

5 pakketzegels tot 10kg

890706

100 postzegels Belgie
waarde 1

890703

Aangetekende brieven
•

Heeft u waardevolle of belangrijke post,
waarbij extra zekerheid is gewenst?
Deze post kunt u dan het beste
aangetekend versturen.
• Wanneer u kiest voor Aangetekend
versturen, heeft u zekerheid van
verzending (verzendbewijs) én
zekerheid voor ontvangst
(handtekening van ontvangst).
• Maximale schadevergoeding van € 50,bij vermissing of schade.

Pakketzegels standaard
•

5 pakketzegels
aangetekende brief

890705

Standaard pakketzegels voor
pakketten tot 10kg.
• Voor pakketten tot 10kg geldt een
maximaal formaat van 100x50x50cm.
• Standaard pakketten zijn te volgen
door middel van Track en Trace.
• U ontvangt standaard een
verzendbewijs

Pakketzegels
aangetekend
•
•
•
•
•
•
•

Wanneer uw pakket met zekerheid in
de juiste handen moet komen.
Aangetekende zendingen frankeert
u gemakkelijk zelf.
Uw pakket is verzekerd tot € 500,per zending bij verlies of beschadiging.
We vragen de geadresseerde altijd om
te tekenen voor ontvangst.
U ontvangt standaard een
verzendbewijs.
Uw pakket wordt alleen aangeboden op
het door u opgegeven adres.
U kunt uw zending volgen met Track en
Trace.
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Postzegels België
•

5 aangetekende pakketzegels
tot 10kg

890704

10 verschillende exemplaren van
bloemen met uiteenlopende kleuren.
• Formaat van de postzegels 30x25mm.
• 100 postzegels.

Enveloppen
> WENSKAARTEN

ALTIJD EEN
PASSEND KAARTJE
BIJ DE HAND

wenskaartenbox met 75 kaarten
874030

Wenskaartenbox
•
•
•

•

•

Altijd de juiste kaart in huis voor uw
personeel.
Dat kan nu met de Business Box.
Hierin vindt u kaarten voor de meest
voorkomende gelegenheden binnen uw
bedrijf.
De kaarten zijn uiteraard van de
welbekende Hallmark-kwaliteit en zeer
gevarieerd in uitstraling.
De mooie bewaarbox wordt geleverd
met tabbladen en kan bovendien
worden bijgevuld met diverse
navulsets.

• Navulpak à 12 kaarten.
verjaardag modern
verjaardag humor
verjaardag man
verjaardag engelstalig
beterschap/sterkte
blanco
deelneming
diverse

874031
874033
874041
874040
874034
874037
874038
874042

• Navulpak à 6 kaarten.
huwelijk
geboorte dochter
geboorte zoon

874039
874035
874036

110x220mm EA5/6
114x162mm
C6
156x220mm EA5
162x229mm C5

180060
180070
180441
180080

> BANKENVELOPPEN

Quantore enveloppen
kleinverpakking gegomd

• 100gr papier.
90x140mm
voor visitekaartjes

Quantore enveloppen
grootverpakking gegomd
50 stuks 158157

•

80-100gr.
• Grijze binnendruk.
• Met gegomde klep.
• Gemaakt van FSC-gecertificeerde
grondstoffen.

•
•

80gr papier.
114x162mm C6
114x162mm C6
114x162mm C6

80gr.
Grijze binnendruk.
• Met gegomde klep.
• Gemaakt van FSC-gecertificeerde
grondstoffen.
•

25 stuks 158120
50 stuks 158121
100 stuks 158122

500 stuks
500 stuks
500 stuks
500 stuks

Product niet gevonden? Bel ons voor meer informatie!
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Enveloppen
(G = gegomd, ZK = zelfklevend, H = Huismerk Quantore)

53

109 x 224 mm bankgiro-envelop
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

art.nr. sluiting H
180310
G
180460
ZK
181460
ZK
•
181462
G
•

60

•

40 x 110

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
•

185 x 280 mm P185

50
30 x 100

114 x 229 mm C5/6 VR
kleur gewicht aantal
wit
80
50

240 x 340 mm EC4

15

24

art.nr. sluiting
158156
ZK

H
•

art.nr. sluiting
180020
G
180050
ZK
180217
ZK
180441
G

H

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
•
•
•
•

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

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

art.nr. sluiting
180198
ZK
180690
G
180740
G
180780
ZK
180830
G

H
•
•
•
•

art.nr. sluiting
180750
G

H
•

•
•
•

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

20

Enveloppen

Quantore enveloppen
kleinverpakking
zelfklevend
•

80-120gr.
Grijze binnendruk.
• Met zelfklevende sluiting.
• Gemaakt van FSC-gecertificeerde
grondstoffen.
•

• 70gr papier.
110x220mm
EA5/6
5 stuks zelfklevend
110x220mm
EA5/6
50 stuks zelfklevend
114x162mm
C6
25 stuks zelfklevend
114x162mm
C6
50 stuks zelfklevend
114x162mm
C6
100 stuks zelfklevend
114x229mm
C5/6
50 stuks zelfklevend
162x229mm
C5
25 stuks zelfklevend

158126
158125
158123
158124
158140
158159
158163

• 100gr papier.
162x229mm
C5
10 stuks zelfklevend
162x229mm
C5
25 stuks zelfklevend

158158
158153

• 120gr papier.
229x324mm
C4
10 stuks zelfklevend
229x324mm
C4
25 stuks zelfklevend

158154
158155

DIGITALE
POSTZEGELS

Quantore enveloppen
grootverpakking
zelfklevend
Digitale Postzegel, altijd een postzegel binnen handbereik. Met de Digitale Postzegel
hebt u altijd de juiste frankering bij de hand. Het enige wat u nodig hebt, is een Dymo
LabelWriter en frankeertegoed. U hebt al een tegoed vanaf 25 euro en print per keer
alleen wat u nodig heeft. U vindt deze Dymo Labelwriter op pagina 327 van deze
catalogus.

•

80gr.
Grijze binnendruk.
• Met zelfklevende sluiting.
• Gemaakt van FSC-gecertificeerde
grondstoffen.
•

110x220mm
EA5/6
500 stuks zelfklevend
114x162mm
C6
500 stuks zelfklevend
156x220mm
EA5
500 stuks zelfklevend
162x229mm
C5
500 stuks zelfklevend

180216
180215
180217
180218

157

Enveloppen

Hermes enveloppen
gegomd

Hermes enveloppen
zelfklevend

•

•

•

•

•
•
•

Ideaal voor een huisstijl of mailing.
Dit uitgebreide assortiment is
uitgevoerd in superieur wit bankpost
papier.
Deze envelop heeft een effen grijze
binnendruk en is subtiel voorzien van
een HERMES-logo.
80gr. papier.
Met gegomde klep.
Vervaardigd uit FSC-gecertificeerde
grondstoffen.

•

•

110x220mm EA5/6
114x162mm
C6
156x220mm EA5
162x229mm
C5

500 stuks
500 stuks
500 stuks
500 stuks

180000
180010
180020
180168

•
•
•

Ideaal voor een huisstijl of mailing.
Dit uitgebreide assortiment is
uitgevoerd in superieur wit bankpost
papier.
Deze envelop heeft een effen grijze
binnendruk en is subtiel voorzien van
een HERMES-logo.
80gr. papier.
Met zelfklevende klep.
Vervaardigd uit FSC-gecertificeerde
grondstoffen.

110x220mm
EA5/6
500 stuks zelfklevend
114x162mm
C6
500 stuks zelfklevend
156x220mm
EA5
500 stuks zelfklevend
162x229mm
C5
500 stuks zelfklevend

180030
180040
180050
180167

> VENSTERENVELOPPEN

•

80gr papier.
Doos à 500 stuks.
110x220mm
EA5/6
venster links 3x10cm zelfkl.
110x220mm
EA5/6
venster rechts 3x10cm zelfkl.
110x220mm
EA5/6
venster links 4x11cm zelfkl.
110x220mm
EA5/6
venster rechts 4x11cm zelfkl
156x220mm
EA5
venster links 4x11cm zelfkl.
156x220mm
EA5
venster rechts 4x11cm zelfkl.
162x229mm
C5
venster links 4x11cm zelfkl.
•

Hermes
vensterenveloppen
gegomd
•
•

•

•
•
•
•

Ideaal voor een huisstijl of mailing.
Dit uitgebreide assortiment is
uitgevoerd in superieur wit bankpost
papier.
Deze envelop heeft een effen grijze
binnendruk en subtiel voorzien van een
HERMES-logo.
80gr. papier.
500 stuks.
Met gegomde klep.
Vervaardigd uit FSC-gecertificeerde
grondstoffen.

Hermes
vensterenveloppen
zelfklevend
•
•

•

156x220mm
EA5
venster links 4x11cm
156x220mm
EA5
venster rechts 4x11cm
162x229mm
C5
venster links 4x11cm

180290
•

180300

•
•

180166

Ideaal voor een huisstijl of mailing.
Dit uitgebreide assortiment is
uitgevoerd in superieur wit bankpost
papier.
Deze envelop heeft een effen grijze
binnendruk en is subtiel voorzien van
een HERMES-logo.
80gr. papier.
Met zelfklevende stripsluiting.
Vervaardigd uit FSC-gecertificeerde
grondstoffen.

180360
180370
180101
180102
180380
180390
180165

•

120gr papier.
Doos à 250 stuks.
220x312mm
EA4
venster links 4x11cm zelfkl.
220x312mm
EA4
venster rechts 4x11cm zelfkl.
229x324mm
C4
venster links 4x11cm zelfkl.
229x324mm
C4
venster rechts 4x11cm zelfkl.
•

180480
180490
180460
180470

159

Enveloppen

Quantore
vensterenveloppen
kleinverpakking
zelfklevend
•

80gr.
Grijze binnendruk.
• Klep met zelfklevende
superstripsluiting.
• Gemaakt van FSC-gecertificeerde
grondstoffen.
•

110x220mm
EA5/6
venster rechts 3x10cm 25 stuks 158039
110x220mm
EA5/6
venster links 3x10cm 25 stuks 158040

•

80gr papier.
Doos à 500 stuks.
110x220mm
EA5/6
venster links 3x10cm
110x220mm
EA5/6
venster rechts 3x10cm
156x220mm
EA5
venster links 4x11cm
156x220mm
EA5
venster rechts 4x11cm
162x229mm
C5
venster links 4x11cm
162x229mm
C5
venster rechts 4x11cm
•

Quantore
vensterenveloppen
grootverpakking gegomd

180400
180410
180530
180531
180420
180430

•

•

80-120gr.
• Grijze binnendruk.
• Met gegomde klep.
• Gemaakt van FSC-gecertificeerde
grondstoffen.

Quantore
vensterenveloppen
grootverpakking
zelfklevend
•

80-120gr.
Grijze binnendruk.
• Met zelfklevende sluiting.
• Gemaakt van FSC-gecertificeerde
grondstoffen.
•
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120gr papier.
Doos à 250 stuks.
229x324mm
C4
venster links 4x11cm
229x324mm
C4
venster rechts 4x11cm
•

• Doos à 500 stuks.
110x220mm
EA5/6
venster links 3x10cm zelfkl.
110x220mm
EA5/6
venster rechts 3x10cm zelfkl.
110x220mm
EA5/6
venster links 4x11cm zelfkl.
114x229mm C5/6
venster rechts zelfkl.
156x220mm
EA5
venster links 4x11cm zelfkl.
156x220mm
EA5
venster rechts 4x11cm zelfkl.
162x229mm
C5
venster links 4x11cm zelfkl.
162x229mm
C5
venster rechts 4x11cm zelfkl.

181462
181461

180517
180515
180450
158156
180532
180533
180518
180516

• Doos à 250 stuks.
229x324mm
C4
venster links 4x11cm zelfkl.
229x324mm
C4
venster rechts 4x11cm zelfkl.

181460
181459

Enveloppen

Hermes bankgiroenveloppen
•
•

Quantore bankgiroenveloppen

•

•

80gr.
Grijze binnendruk.
• Met gegomde sluiting.
• Gemaakt van FSC-gecertificeerde
grondstoffen.
•

•
•

Doos à 500 stuks.
109x224mm venster midden
2,5x11cm

•

Ideaal voor een huisstijl of mailing.
Dit uitgebreide assortiment is
uitgevoerd in superieur wit bankpost
papier.
Deze envelop heeft een effen grijze
binnendruk en is subtiel voorzien van
een HERMES-logo.
80gr.
Vervaardigd uit FSC-gecertificeerde
grondstoffen.
Met gegomde klep.

• Doos à 500 stuks.
109x224mm venster midden
2,5x11cm

180440

•

180800
180805

Quantore akte-enveloppen
zelfklevend

100gr papier.
Doos à 500 stuks.
162x229mm C5 zelfklevend 180195
•

180340

> AKTE-ENVELOPPEN

•

Quantore akte-enveloppen
gegomd

100gr papier.
Doos à 500 stuks.
162x229mm
C5
185x280mm
P185

•

•

•

•

•

•

100-120gr.
Grijze binnendruk.
• Met gegomde klep.
• Gemaakt van FSC-gecertificeerde
grondstoffen.
•

120gr papier.
Doos à 250 stuks.
229x324mm
C4
240x340mm
EC4
262x371mm
EB4

•

180810
180820
180830

100-120gr.
Grijze binnendruk.
• Met zelfklevende stripsluiting.
• Gemaakt van FSC-gecertificeerde
grondstoffen.

•

120gr papier.
Doos à 250 stuks.
229x324mm C4 zelfklevend 180196
240x340mm EC4 zelfklevend 180197
262x371mm EB4 zelfklevend 180198
•

Product niet gevonden? Bel ons voor meer informatie!
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Enveloppen
> ENVELOPPEN VOOR DE BELGISCHE MARKT

> TYVEK ENVELOPPEN

Circulaire omslagen
•

Administratieve envelop.
• 70gr. papier.
• Met gegomde klep.

Amerikaans formaat
omslagen
•

Wit papier.
• 80gr.
• Blauwe binnendruk.
• Trapezium klep.

• Doos à 1.000 stuks.
114x162mm
C6 wit
114x162mm C6 groen
114x162mm C6 bruin

183008
183012
183013

• Doos à 500 stuks.
114x229mm
C5/6
trapezium klep
183002
114x229mm
C5/6
zelfklevende strip
183006
114x229mm
C5/6
trapezium klep en venster rechts 183003
114x229mm
C5/6
dubbele seal en venster rechts 183005
114x229mm
C5/6
zelfklevende strip en venster rechts
183007

•

Tyvek enveloppen
zelfklevend
•
•
•
•
•
•

Gemaakt van 100% zuivere PE-vezel.
Bestand tegen oliën, vetten,
chemicaliën en water.
Zeer hoge trek- en scheursterkte.
Flexibel, met hersluitbare zelfklevende
stripsluiting.
Lichtgewicht, portobesparend.
Wit.

54gr.
Doos à 100 stuks.
176x254mm
C5
229x324mm
C4
254x353mm
B4
262x371mm
EB4
•

179210
179810
179710
179610

•

75gr.
Doos à 100 stuks.
229x324x38mm C4
254x353x38mm B4
262x371x38mm EB4

179812
179512
179612

• Pak à 10 stuks.
229x324mm
C4
305x394mm
E4
250x330x38mm

179215
179216
179217

•

CleverPack Tyvek
enveloppen
•
•

Zakomslagen
•

Enveloppen met zelfklevende klep.
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• Doos à 250 stuks.
175x265mm 100gr wit
175x265mm 90gr bruin
230x310mm 100gr wit
230x310mm 90gr bruin
250x350mm 90gr bruin

•

183021
183022
183024
183015
183023

•
•
•
•

Gemaakt van 100% zuivere PE-vezel.
Antistatisch en 100% recyclebaar.
Bestand tegen oliën, vetten,
chemicaliën en water.
Zeer hoge trek- en scheursterkte.
Flexibel, met zelfklevende stripsluiting.
Lichtgewicht, portobesparend.
Wit.

Enveloppen
> AKTE-ENVELOPPEN

•

90gr papier.
Doos à 500 stuks.
162x229mm
C5
185x280mm
P185
•

• Doos à 500 stuks.
162x229mm
C5

Quantore akte-enveloppen
crèmekraft
•

120gr.
Crème kraftpapier.
• Met gegomde klep.
•

180700

Quantore akte-enveloppen
bruinkraft

•

Doos à 250 stuks.
229x324mm
C4
240x340mm
EC4
262x371mm
EB4
312x441mm
EA3

180720
180730
180740
180750

•

90-100gr.
Bruin kraftpapier.
• Met gegomde klep.
•

Hermes akte-enveloppen
zelfklevend

•

•

•

•
•
•

Ideaal voor een huisstijl of mailing.
Dit uitgebreide assortiment is
uitgevoerd in superieur wit bankpost
papier.
Deze envelop heeft een effen grijze
binnendruk en is subtiel voorzien van
een HERMES-logo.
120gr. papier.
Met gegomde klep.
Vervaardigd uit FSC-gecertificeerde
grondstoffen.

•

•

229x324mm
C4
250 stuks
180620
229x324mm
C4
250 stuks venster links 4x11cm 180310

•

100gr papier.
Doos à 250 stuks.
229x324mm
C4
240x340mm
EC4
262x371mm
EB4
•

Hermes akte-enveloppen
gegomd
•

180650
180660

•
•
•

Ideaal voor een huisstijl of mailing.
Dit uitgebreide assortiment is
uitgevoerd in superieur wit bankpost
papier.
Deze envelop heeft een effen grijze
binnendruk en is subtiel voorzien van
een HERMES-logo.
100 of 120gr. papier.
Met zelfklevende stripsluiting.
Vervaardigd uit FSC-gecertificeerde
grondstoffen.

• 100gr papier.
162x229mm
C5
500 stuks zelfklevend
185x280mm
P185
500 stuks zelfklevend
• 120gr papier.
220x312mm
EA4
250 stuks zelfklevend
229x324mm
C4
250 stuks zelfklevend
240x340mm
EC4
250 stuks zelfklevend
262x371mm
EB4
250 stuks zelfklevend

Product niet gevonden? Bel ons voor meer informatie!

180670
180680
180690

180760
180610

180790
180770
180785
180780
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Enveloppen
> BORDRUGENVELOPPEN

CleverPack kartonnen
enveloppen

Quantore
bordrugenveloppen
kleinverpakking

•

Vervaardigd uit gerecycled materiaal.
Wit.
• Voorzien van stripsluiting.
• Geeft uw zending een professionele
uitstraling.
• Toepassingen voor o.a. fotomateriaal,
certificaten, diploma's en divers
monstermateriaal.
•

•

120gr.
Voor het verzenden van documenten
die niet gevouwen of gekreukeld mogen
worden.
• Met zelfklevende sluiting.
• Wit.
•

•

Pak à 10 stuks.
229x324mm
C4
262x371mm
EB4

181055
181065

• Pak à 5 stuks.
176x250mm
238x312mm
250x353mm

181052
181051
181053

CleverPack brievenbus box
•

Deze handige witte brievenbus box
voldoet aan de normen voor het lage
PostNL bezorgingstarief.
• Gemaakt van sterk karton.
• Zeer geschikt voor het versturen van
catalogi en andere waardevolle
producten.
• Vervaardigd uit gerecycled materiaal.

• Pak à 5 stuks.
A4 350x230x26mm
A5 230x160x26mm

820350
820351

> TRANSPARANTE ENVELOPPEN

Quantore
bordrugenveloppen
grootverpakking
•

120gr.
• Voor het verzenden van documenten
die niet gevouwen of gekreukeld mogen
worden.
• Met zelfklevende sluiting.
• Wit.
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CleverPack transparante
enveloppen
• Doos à 100 stuks.
185x280mm
P185
220x312mm
EA4
229x324mm
C4
240x340mm
EC4
262x371mm
EB4
312x441mm
EA3

181000
181010
181015
181020
181030
181040

•

Transparante envelop voor post die
gezien mag worden.
• Praktisch en representatief,
bijvoorbeeld voor verzending van
magazines of brochures.
• Met zelfklevende klep.

• Pak à 50 stuks.
165x220mm
C5
220x300mm
A4
245x350mm
B4

181302
181300
181301

Enveloppen
> MONSTERZAKKEN

Quantore monsterzakken
wit
•

130-150gr.
• Met zelfklevende sluiting.
• Voor het verzenden van producten of
documenten tot 38mm dikte.
• Wit.

•

130gr.
Pak à 10 stuks.
229x324x38mm C4
262x371x38mm EB4

Quantore monsterzakken
crèmekraft

•

180951
180961

•

170gr.
Crèmekraft.
• Met zelfklevende sluiting.
• Voor het verzenden van producten of
documenten tot 38mm dikte.
•

•

150gr.
• Doos à 125 stuks.
262x371x38mm EB4

180955

• Doos à 125 stuks.
185x280x38mm P185
229x324x38mm C4
230x350x38mm EC
262x371x38mm EB4

180900
180910
180920
180930

• Doos à 250 stuks.
100x245x40mm
120x285x50mm

180966
180968

MEER DAN
23.000
ARTIKELEN

Wist u dat wij meer dan 23.000 artikelen
in ons assortiment hebben? In deze
catalogus hebben we hiervan een selectie
opgenomen. Vindt u niet wat u zoekt?
Informeer bij onze verkoopmedewerkers.
Waarschijnlijk hebben wij uw artikel
gewoon op voorraad!

Quantore monsterzakken
bruinkraft
•

120gr.
Bruinkraft.
• Voorzien van rillijnen en sluitgaatjes.
• Voor het verzenden van producten of
documenten tot 40/50mm dikte.
•

Product niet gevonden? Bel ons voor meer informatie!
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Enveloppen
> LUCHTKUSSENENVELOPPEN

Quantore
luchtkussenenveloppen
kleinverpakking
•
•
•
•
•

Buitenzijde kraftpapier.
Binnenzijde luchtkussenfolie van 100%
gerecycled PE.
Sluiting met zelfklevende hersluitbare
stripsluiting.
Wit.
Gemaakt van FSC-gecertificeerde
grondstoffen.

Quantore
luchtkussenenveloppen
grootverpakking
•
•
•
•
•

Buitenzijde kraftpapier.
Binnenzijde luchtkussenfolie van 100%
gerecycled PE.
Sluiting met zelfklevende hersluitbare
stripsluiting.
Wit.
Gemaakt van FSC-gecertificeerde
grondstoffen.

• Pak à 5 stuks.
120x175mm/100x165mm
nr.11
140x225mm/120x215mm nr.12
170x225mm/150x215mm nr.13
200x275mm/180x265mm nr.14
240x275mm/220x265mm nr.15
250x350mm/230x340mm nr.17
290x370mm/270x360mm nr.18
320x455mm/300x445mm nr.19
370x480mm/350x470mm nr.20

• Doos à 200 stuks.
120x175mm/100x165mm
140x225mm/120x215mm

nr.11 176920
nr.12 176921

• Doos à 100 stuks.
170x225mm/150x215mm
200x275mm/180x265mm
240x275mm/220x265mm
250x350mm/230x340mm
290x370mm/270x360mm

nr.13
nr.14
nr.15
nr.17
nr.18

•

Wit kraftpapier aan de buitenzijde en
polyethyleen aan de binnenzijde met
luchtkussenfolie daartussen.
• De binnenmaat (dit is de kleinste maat
bij de artikelomschrijving) geldt bij een
inhoud met een dikte tot 1cm.
• Zelfklevend en hersluitbaar.
• De binnenzak is gemakkelijk te
scheiden van de buitenzak voor
milieuvriendelijke afvalverwerking.
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176922
176923
176924
176925
176926

• Doos à 50 stuks.
320x455mm/300x445mm nr.19 176927
370x480mm/350x470mm nr.20 176928

• Doos à 100 stuks.
voor cd
S1

Jiffy
luchtkussenenveloppen

176930
176931
176932
176933
176938
176934
176935
176936
176937

181280

• Doos à 200 stuks.
122,5x175mm/100x165mm nr.11 176219
142,5x225mm/120x215mm nr.12 176220
• Doos à 100 stuks.
172,5x225mm/150x215mm nr.13
202,5x275mm/180x265mm nr.14
242,5x275mm/220x265mm nr.15
252,5x350mm/230x340mm nr.17
292,5x370mm/270x360mm nr.18

176310
176410
176510
176711
176810

• Doos à 75 stuks.
322,5x455mm/300x445mm nr.19 176910
372,5x480mm/350x470mm nr.20 177005

Enveloppen
> POSTVERZENDTASSEN

Quantore cd
luchtkussenenvelop
Postverzendtas
•
•
•
•
•

Buitenzijde kraftpapier.
Binnenzijde luchtkussenfolie van 100%
gerecycled PE.
Sluiting met zelfklevende hersluitbare
stripsluiting.
Wit.
Gemaakt van FSC-gecertificeerde
grondstoffen.

•
•
• Pak à 5 stuks.
175x200mm/165x180mm

176939

•
•

•

•

Doos à 100 stuks.
175x200mm/165x180mm

181282

•

Waterdichte nylon tas.
Voor veilig transport en verzending van
uw correspondentie.
Kunststof sluiting.
Houder voor frankering.
Herbruikbaar.
Formaat 27x37x5cm.

blauw

551284

INTERNET

Bespaar tijd en geld door uw artikelen
elektronisch te bestellen. U hebt 24 uur
per dag toegang tot onze
gebruiksvriendelijke, elektronische
bestelsysteem en onze catalogus. Met
een paar muisklikken hebt u razendsnel
de gewenste artikelen in huis.

> HUISPOSTENVELOPPEN/-MAPPEN

CleverPack
luchtkussenenveloppen
•
•

•
•
•

Kraftpapier met luchtkussenfolie van
polypropyleen.
Deze enveloppen beschermen het te
verpakken product tegen schokken en
stoten.
Licht van gewicht, dus portobesparend.
Met zelfklevende sluitstrip.
Wit.

• Pak à 10 stuks.
122x175mm/100x165mm
142x225mm/120x215mm
172x225mm/150x215mm
202x275mm/180x265mm
252x350mm/230x340mm
292x370mm/270x360mm
322x455mm/300x445mm
372x480mm/350x470mm

nr.11
nr.12
nr.13
nr.14
nr.17
nr.18
nr.19
nr.20

181204
176300
176301
176302
176303
176304
176305
176306

Quantore huispostenvelop
•

170gr.
Stevige doorgeefenveloppen met gaten
en opdruk "interne correspondentie".
• Crèmekleurig.
• Twee zijden bedrukt.
•

• Pak à 25 stuks.
262x371mm

Product niet gevonden? Bel ons voor meer informatie!

181075
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Verpakkingsmaterialen
> PAKPAPIER

CleverPack
pakpapier
•

Sterk 70gr kraftpapier voor het
verpakken van goederen.
• Voor gemakkelijk, goedkoop en
milieuvriendelijk verpakken en
verzenden.
• Bruin.

CleverPack afrolapparaat
•

rol 50cmx220m
rol 70cmx220m

820090
820091

• Doos à 1.000 stuks.
165x115mm bedrukt
225x115mm bedrukt
225x160mm bedrukt

080142
080141
080143

165x116mm blanco
225x115mm blanco
225x160mm blanco

080145
080144
080146

• Pak à 100 stuks.
C6
165x110mm bedrukt
lang 230x110mm bedrukt
C5
230x155mm bedrukt

180990
180994
180992

C6
lang
C5

180991
180995
180993

Afrol- en afscheurapparaat voor rollen
pakpapier.
• Geschikt voor vloer- of
wandbevestiging.

voor rollen tot 50cm
voor rollen tot 75cm

820098
820099

• Pak à 100 stuks.
blanco 3-voud 12x19cm
blanco 4-voud 20x24cm

180970
180971

> PAKLIJSTENVELOPPEN

Quantore
paklijstenveloppen
•

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
toegankelijk en blijven ze schoon,
droog, netjes en dragen ze bij aan de
kwaliteit van uw zendingen.
• De bedrukte paklijstenveloppen hebben
de tekst "Documents Enclosed".
•

CleverPack
paklijstenveloppen
•

Voor het goed beschermen van
documenten waarbij relevante
gegevens zichtbaar blijven.
• Zelfklevend op alle materialen.
• Met of zonder 'Documents Enclosed'
bedrukking.
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CleverPack vrachtbrieven
•
•
•

165x110mm blanco
230x110mm blanco
230c155mm blanco

•
•
•

Voor vrachtvervoer binnen Nederland.
BVA 1001 of BVA 1562.
Drie- of viervoudige formulieren.
Links/rechts verlijmd.
Zelfkopiërend papier.
Opvolgend genummerd.

Verpakkingsmaterialen
> TOUW

> ELASTIEK EN LABELS

Elastiek 50gr
•
•

Vlas bindtouw 2-draads
•

Vlas wordt verkregen uit de bastvezels
van de “Canabis Sativa”, een plant uit
de Hennepfamilie.
• Dun bindtouw.
• Op bollen van 50 of 100meter.

Elastiekjes van milieuvriendelijk zuiver pararubber.
50gr per doosje.

nr.18
nr.12
nr.14
nr.16

80x1,5mm
40x1,5mm
50x1,5mm
60x1,5mm

Ø51mm
Ø26mm
Ø32mm
Ø38mm

±70stuks gekleurd
±330stuks
±260stuks
±220stuks

832002
832003
832007
832004

nr.18
nr.22
nr.24
nr.68

80x1,5mm
100x1,5mm
150x1,5mm
140x5mm

Ø51mm
Ø64mm
Ø96mm
Ø90mm

±160stuks
±130stuks
±85stuks
±29stuks

832005
832006
832008
832010

•

Per bol leverbaar.
Besteladvies doos à VE's.
50gr
±50m VE:20 830400
100gr
±100m VE:12 830500
kubus + afsnijmes
VE:10 831011
•

Hennep bindtouw 3-draads
•

Bindtouw gemaakt van natuurvezel
hennep.
• Dit milieuvriendelijke bindtouw
kenmerkt zich door een goede
knoopvastheid en hoge breekkracht.
• Dik bindtouw.
• Op bollen van 50 of 100meter.

•

Per bol leverbaar.
Besteladvies doos à 12 bollen.
Ø2,4mm
100gr ±50m 830200
Ø2,4mm
200gr ±100m 830300
•

Elastiek
•
•

Sisal paktouw
•

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.

•

Per bol leverbaar.
Besteladvies doos à 10 bollen.
Ø3mm 2-draads 100gr ±25m
Ø3mm 2-draads 200gr ±50m
Ø3mm 2-draads 500gr ±140m
Ø3mm 3-draads 2500gr ±500m
•

830800
831012
831013
830900

Elastiekjes van milieuvriendelijk zuiver pararubber.
500gr per doos.

nr.10
nr.12
nr.14
nr.16
nr.18
nr.19
nr.22
nr.24
nr.32
nr.34
nr.36

30x1,5mm
40x1,5mm
50x1,5mm
60x1,5mm
80x1,5mm
90x1,5mm
100x1,5mm
150x1,5mm
80x2,5mm
100x2,5mm
120x2,5mm

Ø19mm
Ø26mm
Ø32mm
Ø38mm
Ø51mm
Ø58mm
Ø64mm
Ø96mm
Ø51mm
Ø64mm
Ø77mm

±4750stuks
±3300stuks
±2600stuks
±2220stuks
±1660stuks
±1480stuks
±1330stuks
±880stuks
±1000stuks
±800stuks
±660stuks

832034
832029
832031
832033
832035
832037
832036
832038
832040
832042
832231

nr.38
nr.56
nr.64
nr.66
nr.68
nr.75
nr.77
nr.78
nr.87
nr.109
nr.107

150x2,5mm
180x5mm
90x5mm
110x5mm
140x5mm
100x7,5mm
120x7,5mm
140x7,5mm
120x10mm
230x16mm
180x15mm

Ø96mm
Ø115mm
Ø58mm
Ø70mm
Ø90mm
Ø64mm
Ø77mm (PTT)
Ø90mm
Ø77mm
Ø147mm
Ø115mm

±530stuks
±222stuks
±440stuks
±360stuks
±285stuks
±265stuks
±220stuks
±175stuks
±165stuks
±35stuks
±70stuks

832044
832039
832050
832052
832054
832056
832235
832058
832216
832060
832237

Product niet gevonden? Bel ons voor meer informatie!
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Verpakkingsmaterialen
> LABELS

Apli hanglabels

• Doos à 1.000 stuks.
nr.383
7x19mm
nr.387
13x20mm
nr.388
15x24mm
nr.389
18x29mm

811922
811926
811927
811928

• Doos à 500 stuks.
nr.390
22x35mm
nr.391
38x43mm
nr.392
36x53mm

811929
811930
811931

•

Witte kartonnen hanglabels met
ophangoog.
• Voorzien van ophangtouwtjes.

Pakketlabels
•

•

Doos à 400 stuks.
nr.395
46x65mm

Kartonnen labels.
200grams kraftkarton.
• Met versterkt ophangoog.
•

811932

• Doos à 1.000 stuks.
25x50mm
nr.0
35x70mm
nr.1
40x80mm
nr.2
45x90mm
nr.3
50x100mm nr.4
55x110mm
nr.5
60x120mm nr.6
65x130mm nr.7
70x140mm
nr.8
75x150mm nr.9

811900
811901
811902
811903
811904
811905
811906
811907
811908
811909

grijs/rood

725142

> VERPAKKINGSPLAKBAND

Quantore
handdozensluiter
•

Handdozensluiter voor
verpakkingstape.
• Rood.
• Geschikt voor verpakkingstape tot
50 mm.

VERPAKKINGS
EENHEDEN

Quantore
verpakkingsplakband

•
•

•

Sterk verpakkingsplakband om al uw
verpakkingen af te sluiten.
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Pak à 6 rollen.

Besteladvies 6 pak à 6 rollen.
50mmx60m bruin
800251
50mmx60m transparant
800252

De meeste artikelen leveren wij per stuk. Soms ziet u in de omschrijving van het
product een verpakkingseenheid (VE) staan. Dit is de meest gangbare hoeveelheid
waarin dit artikel geleverd wordt.

Verpakkingsmaterialen

Scotch
verpakkingsplakband
papier
Scotch
verpakkingsplakband PP

•

Milieuvriendelijk zelfklevende
verpakkingstape van papier om kleine
pakken en pakketjes op
milieuvriendelijke wijze te verpakken.
• De zelfklevende coating bevat geen
solventen.
• Geen schaar nodig, gewoon met de
hand afscheurbaar.

•

50mmx50m bruin

803508

Universele tape voor lichte tot
middelzware kartonnen dozen en
verpakkingen.
• Van minder milieubelastend
polypropyleen.
• Dikte 48micron.

• Doos à 36 rollen.
50mmx66m bruin
50mmx66m transparant

803502
803496

Scotch
verpakkingsplakband Easy
to start
•
•
•
•
•
•

Eenvoudig in gebruik.
De dispenser voorkomt dat het uiteinde
van de tape op de rol kleeft.
Compact genoeg om in een bureaulade
te passen.
Tape gemaakt van polypropyleen.
Extra sterke kwaliteit.
Dikte 66micron (transparant) of
75micron (bruin).

Scotch
verpakkingsplakband voor
opslag
•

50mmx20m bruin
50mmx20m transparant

803528
803527

Scotch Duct Tape

803505

• Pak à 6 rollen.
50mmx66m bruin
50mmx66m transparant

803543
803544

803504

Scotch
verpakkingsplakband
Heavy

•

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 dekzeilen, gescheurde
verpakkingen, glassplinterbescherming
enz.

Van minder milieubelastend
polypropyleen.
• Dikte 50micron.

• Doos à 36 rollen.
50mmx66m low noise bruin
50mmx66m low noise
transparant

•
•
•
•
•

50mmx50m zilverkleurig
50mmx50m zwart

803529
803532

•

Universele verpakkingstape voor het
verzegelen van dozen.
'Hotmelt'-lijm met hoge weerstand.
Goede hechting op nieuw en
gerecycled karton.
Gemakkelijk af te rollen.
Ontworpen om dozen gesloten te
houden tijdens verzending en
verplaatsing.
Dikte 57micron.

Product niet gevonden? Bel ons voor meer informatie!
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Verpakkingsmaterialen

Tesa verpakkingsplakband
PP Strong

Tesa verpakkingsplakband
Eco papier

•

•

•
•
•
•

•

Deze geluidloze verpakkingstape is
geschikt voor het sluiten van alle
soorten dozen.
De tape is waterproof, hitte- en uvbestendig.
Kleefstof oplosmiddelvrij.
PP kwaliteit.
Minder milieubelastend (bevat een
mimimum aan cadmium, chloor en
oplosmiddel).
Dikte 52micron.

Tesa papieren verpakkingsplakband.
Dankzij de grondstoffen (papier en
natuurlijk rubber) is dit plakband zeer
milieuvriendelijk.
• Dit plakband bestaat voor 60% uit
biologische materialen.
• De verpakking bestaat uiteraard uit
gerecycled materiaal.
• Geschikt voor lichte tot middelmatig
zware kartonnen dozen. Dikte
107micron.
•

•

Per rol leverbaar.
Besteladvies pak à 6 rollen.
50mmx66m bruin
50mmx66m transparant
•

803510
803511

50mmx50m bruin

800238

Tesa verpakkingsplakband
PVC Extra Strong
•

•
•

•
•
•
•
•

Deze duurzame PVC tape is door haar
rekvermogen extra bestendig tegen
schokken.
Een ijzersterke tape voor professioneel
gebruik.
Ook geschikt voor zware kartons die
gedurende een langere tijd op voorraad
gehouden worden.
Ideaal voor gebruik in handafrollers.
Schokbestendig en geluidloos
afrolbaar.
Veilige afdichting op oneffen
oppervlakken en gerecyclede dozen.
PVC kwaliteit.
Dikte 49micron.

•

Per rol leverbaar.
Besteladvies pak à 6 rollen.
50mmx66m bruin
50mmx66m transparant
•

800234
803526

Pattex Power Tape
•

Tesa verpakkingsplakband
PVC Ultra Strong

•
•

•

•
•
•
•

Premium kwaliteit PVC verpakkingstape
voor het afsluiten en bundelen van
zware dozen, pakjes en enveloppen.
Sterke kleefkracht en zeer
trekbestendig.
Ook geschikt voor gebruik op golfkarton
en hard bordkarton.
Gelijkmatig, geruisloos afrolbaar.
Past in elke tesa hand-afroller.
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•

•
•
• Besteladvies pak à 6 rollen.
50mmx66m transparant
50mmx66m bruin

803498
803499

Supersterke drielaags tape met
superhechting.
100 procent waterdicht.
Hecht op de meeste ondergronden en
materialen.
Bestand tegen hoge en lage
temperaturen, tegen hoge druk en
tegen vervormingen.
Verzekert een perfecte afdichting.
Multifunctioneel toepasbaar zoals
verstevigen, repareren, plakken,
verbinden, afdichten, isoleren en
beschermen.

•

Per stuk leverbaar.
Besteladvies pak à 6 stuks.
50mmx10m wit
50mmx10m grijs
50mmx10m transparant
50mmx25m grijs
50mmx25m zwart
•

836330
836331
836316
836302
836303

Verpakkingsmaterialen
> VERPAKKINGSPLAKBAND

> VERPAKKINGSPLAKBANDHOUDERS

Quantore
handdozensluiter
•

CleverPack signaaltape
•

Voorbedrukte tape markeert uw
zending voor de juiste behandeling.
• Rolt geruisloos af.

• Pak à 3 rollen.
breekbaar/fragile

803541

Handdozensluiter voor
verpakkingstape.
• Rood.
• Geschikt voor verpakkingstape tot
50 mm.

grijs/rood

725142

inclusief 2 rollen Heavy
50mmx66m bruin

803545

CleverPack
signaaletiketten
Scotch handdozensluiter
•

Zelfklevende waarschuwingsetiketten.
• Verhoogt de attentiewaarde van uw
zending.
• 250 etiketten per rol.
• Formaat 80x100mm.

•

breekbaar

816890

Handdozensluiter voor
verpakkingstape.
• Inclusief 2 rollen Scotch Heavy
50mmx60m bruin.

KANTOOR
PLAKBAND

Tesa handdozensluiter
Economy
•

De meeste artikelen leveren wij per stuk. Soms ziet u in de omschrijving van het
product een verpakkingseenheid (VE) staan. Dit is de meest gangbare hoeveelheid
waarin dit artikel geleverd wordt.

Handdozensluiter voor
verpakkingstape.
• Voor het veilig, schoon en gemakkelijk
afdichten van alle soorten
pakjes/dozen.
• Geschikt voor alle rolbreedtes tot
50mm.
• Met instelbare rol-rem.

•

Afgeschermd mes (beschermkapje over
afsnijmes).
• 2 rubberen rollers plus pal op de hendel
om het plakband te snijden.
inclusief 2 rollen plakband
Economy 6300 blauw

Product niet gevonden? Bel ons voor meer informatie!
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800314
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Verpakkingsmaterialen
> VERPAKKINGSDOZEN

CleverPack verzenddozen
enkelgolf

• Pak à 10 stuks.
200x200x110mm
305x220x250mm
430x305x250mm

•

•

Gemakkelijk op te zetten Amerikaanse
vouwdozen.
• Praktisch te sluiten met
verpakkingstape.

Pak à 30 stuks.
200x200x110mm
305x220x250mm
430x305x250mm

820294
820293
820292

Cleverpack verzenddozen
bulk
•

820418
820419
820420

Gemakkelijk op te zetten Amerikaanse
vouwdozen.
• Praktisch te sluiten met
verpakkingstape.

• Pak à 25 stuks.
150x200x100mm
220x305x150mm
250x250x250mm
300x400x200mm
400x500x300mm

820421
820422
820423
820424
820425

• Pak à 5 stuks.
486x386x386mm
586x386x386mm

820290
820291

• Pak à 10 stuks.
486x386x386mm
586x386x386mm

820426
820427

• Pak à 3 stuks.
112x112x355mm

820367

CleverPack
verzenddozen dubbelgolf
•

Kartonnen dozen in dubbelgolf zijn de
populaire middenklassers als het om
kartonnen verzenddozen gaat.
• Deze dozen in dubbelgolf zijn uiterst
sterk en geschikt voor het verpakken
en transporteren van kwetsbare of
zware producten.
• Middelzware tot zware producten,
groot of klein, kort of lang, breekbaar of
robuust; u verpakt ze perfect in
kartonnen dubbelgolfdozen.

Cleverpack
Flesverpakking

CleverPack
wikkelverpakking

• Pak à 10 stuks.
ringband
270x330x10/80mm
A4-formaat 215x302x20/80mm
A5-formaat 165x245x20/70mm
cd-formaat 125x147x10/50mm

820300
820301
820302
820303

•

• Pak à 25 stuks.
ringband
270x330x10/80mm
A4-formaat 215x302x20/80mm
A5-formaat 165x245x20/70mm
cd-formaat 125x147x10/50mm

820417
820414
820415
820416

•
•

•

Voor een snelle en gemakkelijke
verzending van boeken, ordners,
ringbanden of cd's.
• Voorzien van rillijnen om een perfecte
pasvorm te krijgen.
• Met zelfklevende sluiting.
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•
•
•

Wijnverzenddoos met buffer.
Zeer sterke en handige
wijnflesverpakking.
Deze wikkelverpakking met extra stevig
interieur, voor het schadevrij
verzenden van wijn- of andere flessen.
Schokbeschermend interieur d.m.v.
extra kartonnen buffer.
Voor flessen van 0,7 tot 1 liter.
Afmetingen: buiten 112x112x355mm,
binnen 88x88x345mm.

Verpakkingsmaterialen

CleverPack verhuisdozen
•
•
•

CleverPack paraatdozen
•

•

Doos met losse deksel.
• Geschikt voor verzending van
rapporten, folders en ander drukwerk.

Pak à 10 stuks.
A4-laag
305x218x55mm 820296
A4-hoog
307x220x108mm 820297
A5-laag
218x155x55mm 820298

•
•
•

De bekende verhuisbox.
Meermalig te gebruiken.
Voorzien van handgrepen
Zonder tape te sluiten.
Met voorbedrukte vakken zoals: zolder,
slaapkamer, keuken, berging etc.
Formaat 480x320x360mm.

• Pak à 5 stuks.
480x320x360mm

820299

• Pak à 25 stuks.
480x320x360mm

820431

• Pak à 5 stuks.
postbox1 146x131x56mm
postbox2 200x140x80mm
postbox3 240x170x80mm
postbox4 305x215x110mm
postbox5 430x300x90mm
postbox6 485x260x185mm
postbox7 485x369x269mm

820360
820361
820362
820363
820364
820365
820366

• Pak à 25 stuks.
postbox1 146x131x56mm
postbox2 200x140x80mm
postbox3 240x170x80mm
postbox4 305x215x110mm
postbox5 430x300x90mm
postbox6 485x260x185mm
postbox7 485x369x269mm

820405
820406
820407
820408
820409
820410
820411

CleverPack postpakket
•

Een witte stevige representatieve doos
voor het verzenden van boeken,
catalogi, prijslijsten en ander drukwerk.
• Postpak is bij uitstek geschikt voor
postverzending.
• Door de duimgreep netjes te openen is
de doos eventueel geschikt voor
hergebruik.

• Pak à 5 stuks.
220x160x90mm
330x300x80mm

820316
820317

• Pak à 25 stuks.
220x160x90mm
330x300x80mm

820412
820413

CleverPack
postkantoordozen
•

CleverPack
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.

•
•

• Pak à 5 stuks.
A4 350x230x26mm
A5 230x160x26mm

•

820350
820351

•

Gemakkelijk in één beweging op te
zetten postpakketdoos.
Door de autolockbodem zijn aparte
sluitingsmiddelen niet nodig.
Kleur wit.
Voorzien van twee bedrukte
adreskaders voor de gegevens van de
geadresseerde en de afzender.
Met zelfklevende tear-off-sluiting.
Het alternatief voor het bekende
postpakket.

Product niet gevonden? Bel ons voor meer informatie!
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Verpakkingsmaterialen
> LUCHTKUSSENFOLIE

> VERZENDKOKERS

CleverPack verzendkoker
•

•
•
•
•

Handige koker voor transport en
verzending van opgerolde documenten
en posters.
Extra grote ruimte voor adressering.
Wit.
De beste bescherming voor posters,
foto's en ander drukwerk.
Inclusief doppen.

• Pak à 5 stuks.
A3 330x30mm
A2 450x50mm
A1 650x50mm
A0 850x50mm

336055
336056
336053
336057

• Pak à 20 stuks.
A3 330x30mm
A2 450x50mm
A1 650x50mm
A0 850x50mm

820435
820434
820433
820432

CleverPack
luchtkussenfolie
•

Beschermt kwetsbare zendingen
tijdens transport.
• Verpakt per rol.
• Eenvoudig op lengte te snijden of te
knippen.

50cm x 7,5m
820184
28cm x 50m geperforeerde vellen 820185
50cm x 5m
820436
100cm x 5m
820437
100cm x 50m
820438

> VERPAKKINGSZAKJES

Hersluitbare
verpakkingszakjes
kleinverpakking
•
•
•
•
•

Door de slimme sluiting zijn deze
gripzakjes eindeloos hersluitbaar.
Transparant.
Voorzien van ophanggaatje.
De opgegeven maten zijn de
buitenmaten.
Dikte 50mu.
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Hersluitbare
verpakkingszakjes
grootverpakking
• Pak à 25 stuks.
60x80mm
70x100mm
80x120mm
100x150mm
120x180mm
160x230mm
230x320mm

820257
820258
820259
820260
820261
820262
820263

•
•
•
•
•

Door de slimme sluiting zijn deze
gripzakjes eindeloos hersluitbaar.
Transparant.
Voorzien van ophanggaatje.
De opgegeven maten zijn de
buitenmaten.
Dikte 50mu.

• Pak à 100 stuks.
40x60mm
60x80mm
80x120mm
100x150mm
120x180mm
160x230mm
230x320mm

820283
820284
820285
820286
820287
820288
820289

Verpakkingsmaterialen
> REKWIKKELFOLIE

> INPAKMATERIAAL

CleverPack opvulchips
•

CleverPack rekwikkelfolie

•

Per rol leverbaar.
Besteladvies pak à 6 rollen.
dikte 17mu transparant
dikte 20mu zwart
•

•

Voor het wikkelen van pallets en
dergelijke.
• Zwart is preventief tegen diefstal.
• Rollen van 50cm x 300m.
• Volledig recyclebaar.

820332
820333

handwikkelaar 50cm verchroomd
820334

Schokabsorberend opvulmateriaal om
producten optimaal te beschermen
tijdens verzending.
• Door de vernieuwde W-vorm hebben de
Cleverchips een groter inhakend
vermogen.
• Daardoor is minder vulmiddel nodig.
• Cleverchips zijn vervaardigd uit
gerecycled materiaal en kunnen ook
weer gerecycled worden.

2,5 liter opvulchips wit

820305

10m

802048

• Zak à 300 stuks.
assorti gekleurd

436364

> INPAKMATERIAAL

CleverPack klittenband
•

CleverPack
bindstrips
•

Transparante kabelbinders in handige
assortiverpakking.
• Kabelbinders worden gebruikt voor het
samenbinden van materialen.
• Eenmalig te gebruiken.
• Lengte 10 en 20cm.

• Zak à 100 stuks.
10 en 20cm

436360

Kabelbinders gemaakt van klittenband
dat dubbelzijdig werkt.
• Haak en lus is als één geheel
geproduceerd, waardoor er rug aan rug
gekleefd kan worden.
• Hersluitbaar, snelle montage, zeer dun
en flexibel, hoge kwaliteit met sterke
hechting en blijft gesloten, laat niet uit
zichzelf los.
• Breedte 16mm, lengte 10m.

Inbindstrips assorti
•

Gekleurde kabelbinders.
Kabelbinders worden gebruikt voor het
samenbinden van materialen.
• Eenmalig te gebruiken.
• Lengte 10 en 20cm.
• Inhoud: 150 stuks van 100mmx2.5mm
(25 groen, 25 geel, 25 rood, 25 zwart
en 50 wit) en 150 stuks van
200mmx3.5mm (50 rood, 50 blauw en
50 wit).
•

Inbindstrips
•

Nylon kabelbinders.
Kabelbinders worden gebruikt voor het
samenbinden van materialen.
• Eenmalig te gebruiken.
• Lengte 10, 20 en 30cm.
•

• Zak à 100 stuks.
2,5x100mm Ø20,5mm zwart
4,8x200mm Ø49,5mm zwart
4,8x300mm Ø81mm zwart

436361
436362
436363

Product niet gevonden? Bel ons voor meer informatie!
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Stempels
> ZELFINKTENDE TEKSTSTEMPELS

Colop stempel Incognito

Colop tekststempel Printer
set

•

•

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 30

351043

•

Printy stempel met ingebouwd
stempelkussen.
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

STEMPEL
SERVICE

Colop Textielstempel
•

Vindt u de stempel die u zoekt hier niet bij? Heeft u specifieke wensen? Vraag
naar de mogelijkheden. Wij helpen u graag verder.
Stempels laten maken met uw eigen ontwerp kan per stuk of in grote aantallen.
Vele formaten en vormen rechthoekig, rond of vierkant. Stempels maken is een
vak. Wij werken met een lasermachine en hoogwaardig rubber. Dit zorgt voor de
beste kwaliteit en een scherpe afdruk.
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Dé ideale manier om eenvoudig al uw
textiel te merken.
• Denk aan kleding van schoolgaande
kinderen, crèche, naschoolse opvang,
bedrijfskleding, zorginstellingen etc.
• 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.
Letterhoogte 4mm.
Stempeloppervlak 38x14mm.

38x14mm 4 regels

printer 20/1 350859

Stempels

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 een tekstplaatje.
De stempeltekst is volledig leesbaar in
het extra grote indexvenster.
Verwisselbaar stempelkussen.
CO2-neutraal geproduceerd.

27x10mm
3 regels
38x14mm 3-4 regels
47x18mm 4-5 regels
59x23mm 5-6 regels
69x30mm
7 regels

10
20
30
40
50

351019
351023
351024
351025
351026

Colop tekststempels
Greenline
•

•
•
•
•
•
•

De "Green Line" is een unieke lijn
stempels, waarbij zowel de producten
als de verpakkingen zijn gemaakt van
duurzame en gerecyclede materialen.
Zelfinktende stempelautomaat.
Inclusief blauw ingebouwd inktkussen.
Tekstopdruk inbegrepen in de prijs.
Keuze uit diverse lettertypen.
Ook logo's zijn mogelijk.
Met waardebon voor een tekstplaatje.

•

De stempeltekst is volledig leesbaar in
het extra grote indexvenster.
• Verwisselbaar stempelkussen.
38x14mm 3-4 regels
47x18mm 4-5 regels
59x23mm 5-6 regels
69x30mm
7 regels

20G
30G
40G
50G

350850
350851
350852
350858

2100
2300
2400
2600
2800

350840
350839
350841
350842
350843

Colop tekststempels
Classic
•

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. 24
•

De kleur van de stempelinkt is zwart.
• De Microban antibacteriële
bescherming remt de groei van
bacteriën.

41x24mm
44x29mm
58x27mm
58x37mm
68x49mm

6 regels
7 regels
6 regels
8 regels
10 regels

Product niet gevonden? Bel ons voor meer informatie!
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Stempels
> DATUMSTEMPELS

Colop datumstempel S120
•
•
•
•
•

Kunststof stempelautomaat met
datum.
Klein model, ideaal om mee te nemen.
Inclusief zwart verwisselbaar
inktkussen.
Letterhoogte 4mm.
Afmetingen 68x26x46mm.

Colop datumstempels
•

letterhoogte 4mm

S120

351021

Datumstempel met metalen open
frame.
• De datumbanden zijn gemakkelijk te
verdraaien.
• Met kunststof knop.

letterhoogte 3mm
letterhoogte 4mm
letterhoogte 5mm

03000
04000
05000

351007
351008
351017

letterhoogte 4mm

2100/4

351047

Colop datumstempel S220
Greenline
•

•
•
•
•
•
•

De "Green Line" is een unieke lijn van
de stempels, waarbij zowel de
producten als de verpakkingen zijn
gemaakt van duurzame en gerecyclede
materialen.
Zelfinktende stempelautomaat.
Kunststof stempelautomaat met
datum.
Robuust model.
Inclusief zwart verwisselbaar
inktkussen.
Letterhoogte 4mm.
Afmetingen 111x41x66mm.

Colop datumstempel
Classic
•

letterhoogte 4mm

S220

351044

Zelfinktende stempelautomaat voor
intensief gebruik.
• Inclusief zwart verwisselbaar
inktkussen.
• De Microban antibacteriële
bescherming remt de groei van
bacteriën.

> WOORDSTEMPELS

Colop woordstempels 20
Colop woordstempel
S220/W Greenline

•
•

•

•

•

•

Zelfinktend stempelautomaat.
Gemaakt van kunststof.
• Letterhoogte 4mm.
• 12 teksten: aantekenen, bevestigen,
concept, definitief, herinnering, kopie,
origineel, persoonlijk, spoed,
vertrouwelijk, vervallen en voorlopig.
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•
•
•

letterhoogte 4mm

351060

•

Zelfinktende stempelautomaat.
Inclusief rood ingebouwd inktkussen.
Tekstopdruk inbegrepen in de prijs.
Keuze uit drie lettertypen.
Wit/transparant montuur.
De stempeltekst is volledig leesbaar in
het gebogen indexvenster.
Verwisselbaar stempelkussen.
CO2-neutraal geproduceerd.

herinnering
drukwerk
kopie
spoed
vertrouwelijk
geboekt

350845
350846
350847
350848
350849
350856

Stempels

Colop woord/datumstempel S2000WD
•
•

Colop woord/datumstempel 04000/WD

•
•

Colop woord-datumstempel 04000/WD.
• Niet zelfinktend.
• Letter en cijferhoogte 4mm.
• 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

351009

Colop woord-/datumstempel
S2000/WD Classic.
Zelfinktende uitvoering voor intensief
gebruik.
Voorzien van een zwart verwisselbaar
inktkussen.
Letter/cijferhoogte 4mm.
Twaalf verstelbare teksten en een
verstelbare datum. Teksten:
beantwoord, besteld, verpakt,
geannuleerd, geboekt, gecontroleerd,
aangemaand, geretourneerd,
afgeleverd, betaald, verzonden,
ontvangen.

•

Met Microban antibacteriële
bescherming.
• Datum rechts van de tekst.
• Tekstvlak 26x10mm.
letterhoogte 4mm

S2000

351001

> ZELFINKTENDE WOORD-/DATUMSTEMPELS

Colop woord/datumstempel Classic
• 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.
• De Microban antibacteriële bescherming
remt de groei van bacteriën.

Colop woord/datumstempel S120/WD
24x41mm 1 regel boven
en onder
S2160
30x45mm 2 regels boven
en onder
S2360
36x56mm 3 regels boven
en onder
S2660
46x66mm 4 regels boven
en onder
S2860

351003
351004
351005
351006

•

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

Colop Port betaald
stempel 53
•

Colop woord/datumstempel S160
•
•

Zelfinktende woord-/datumstempel.
Voorzien van verwisselbaar inktkussen
in 2 kleuren met de datum in het rood
en de tekst in het blauw.

betaald
ontvangen

351027
351028

Stempelautomaat met zwart
verwisselbaar inktkussen.
• Volgens de verplichte richtlijnen van
PostNL.
• Met vaste tekst Port betaald/Port Payé.
• Voor nationaal en internationaal
gebruik.

Product niet gevonden? Bel ons voor meer informatie!
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Stempels
> NUMEROTEURS

Reiner numeroteur B6K
•

Reiner numeroteur B2
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Met deze numeroteur kunt u 0 to 4 keer
oplopend nummers stempelen.
Met 6 cijfers, de nullen zijn indrukbaar
(waardoor zij niet stempelen).
Stalen cijferraderen.
Zelfinktend.
Repeterend.
Voor intensief gebruik.
Vernikkeld stalen montuur met
kunststof knop.
De Reiner B2 numeroteur heeft een
afdrukhoogte van 5,5mm.
Deze numeroteur heeft een stevig
montuur en is snel en betrouwbaar in

•

het gebruik.
De stempelafdruk is gemakkelijk te
positioneren door de handige
plaatsindicator.
• Het stempelkussen van de Reiner B2
gaat lang mee en is eenvoudig te
verwisselen.
• Gewicht 450gram.
•

letterhoogte 5,5mm
reservekussen nr.1 voor B2

351650
351651

•
•
•
•
•
•
•

Met deze numeroteur kunt u oplopend
nummers stempelen.
Met 6 cijfers, de nullen zijn indrukbaar
(waardoor zij niet stempelen).
U kunt deze B6K instellen op
doornummeren na 0x, 1-6x, 12x of 20x
stempelen.
Stalen cijferraderen.
Zelfinktend.
Repeterend.
Het doornummeren geschiedt op de
laatste 5 cijfers.
Voor intensief gebruik.
Kunststof montuur met kunststof
knop.
De Reiner B6 numeroteur heeft een
afdrukhoogte van 4,5mm.

•

De stempelafdruk is gemakkelijk te
positioneren door de handige
plaatsindicator.
• Het stempelkussen van de Reiner B2
gaat lang mee en is eenvoudig te
verwisselen.
• Gewicht 360gram.
letterhoogte 4,5mm
reservekussen nr.2 voor B6K

351660
351661

70x110mm zwart
70x110mm rood
70x110mm blauw
70x110mm groen
70x110mm ongedrenkt

351054
351055
351056
351100
351101

90x160mm zwart
90x160mm rood
90x160mm blauw

351120
351122
351123

zwart
blauw
rood
groen

351036
351037
351038
351018

> STEMPELKUSSENS EN -INKTEN

ISO
14145-2
NORM

Colop stempelkussens
•

Stempeldoos gevuld met gewone
kantoorinkt.
• Documentechte inkt volgens
ISO-14145-2.
• Kunststof.
50x90mm zwart
50x90mm rood
50x90mm blauw
50x90mm groen
50x90mm ongedrenkt

ISO
14145-2
NORM

351049
351048
351039
351045
351099

Colop inktkussens
•

Stempelkussens voor zelfinktende
stempels.
• Documentechte inkt volgens
ISO-14145-2.
voor printer 10 zwart
voor printer 10 rood-blauw
voor printer 10 rood
voor printer 10 blauw
voor printer 20 zwart
voor printer 20 rood
voor printer 20 blauw
voor printer 30 zwart
voor printer 30 rood
voor printer 30 blauw
voor printer 40 zwart
voor printer 40 rood
voor printer 40 blauw
voor printer 50 zwart
voor printer 50 rood
voor printer 50 blauw
voor port betaald blauw
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E/10Z
E/10-2
E/10R
E/10B
E/20Z
E/20R
E/20B
E/30Z
E/30R
E/30B
E/40Z
E/40R
E/40B
E/50Z
E/50R
E/50B
E/53B

351033
351098
351104
351057
351030
351103
351063
351031
350902
351064
351032
350905
351065
351088
350904
351082
351089

voor port betaald zwart
E/53Z
voor S120/WD zwart
E/12Z
voor S120/WD rood-blauw E/12-2
voor S220 zwart
E/200Z
voor S220 rood
E/200R
voor S220 blauw
E/200B
voor 2100+2160 zwart E/2100Z
voor 2100+2160 blauw E/2100B
voor 2300+2360 zwart E/2300Z
voor 2300+2360 blauw E/2300B
voor 2400+2600+2660 zwart
E/2600Z
voor 2400+2600+2660 blauw
E/2600B
voor 2800+2860 zwart E/2800Z
voor 2800+2860 blauw E/2800B

351029
351034
351105
351059
350903
351058
351091
351090
351093
351092

ISO
14145-2
NORM

Colop stempelinkt
•

351095
351094
351097
351096

Voor het beïnkten van stempelkussen
voor rubberen stempels.
• Documentechte inkt volgens
ISO-14145-2.
• Flacon met doseerdop.
• 28ml.

Brievenwegers en posttoebehoren
> ELEKTRONISCHE BRIEVENWEGERS

zie pag.
101

zie pag.
101

3xAAA

Dymo brievenweger M1/M2
•
•

•
•
•

•

Dymo M1 digitale weegschaal.
Eenvoudig te bedienen digitale
weegschaal voor het wegen van
brieven en pakketjes.
Compacte grootte, weegoppervlak
15x15cm.
Lcd-scherm.
Tarrafunctie biedt de mogelijkheid om
zonder het gewicht van de container te
wegen, wanneer objecten in een
container gewogen worden.
Hold-knop voor het opslaan van het
gewicht, zodat het gewicht van grotere
omslagen en pakketten gemakkelijker
afgelezen kan worden.

Maul brievenweger
Maulgloss
•
•
•
•
•
•
•

Automatische uitschakeling spaart de
batterijen, wanneer de weegschaal niet
gebruikt wordt.
• Gebruikt 3 AAA-batterijen (niet
meegeleverd).

•

type M1 tot 1.000gr
type M2 tot 2.000gr

•

330650
330651

•
•

Elegante glas-oppervlakte.
Plateau van 4mm dik ESGveiligheidsglas.
Glanzend in drie moderne kleuren.
Weegbereik 5000gr,
Aanduiding per gram,
Minimum te wegen gewicht 4gr.
Flexibel Kan tussen g/lb/oz en ml
geschakeld worden.
Technisch kwaliteitsconcept van Made,
de weegschaalspecialist met meer dan
80 jaar ervaring.
Werkt op meegeleverde 3V Lithium
batterij (CR2032).

2xAAA

•

•
•
•
•

Stabiele behuizing van slagvast
kunststof.
Praktisch, komt bij aanzetten
automatisch op nul, schakelt
automatisch uit.
Comfortabel, bediening d.m.v. één knop
aan-uit-tarra.
Extra toets voor het omschakelen van
de eenheden.
Weegplateau 16,5x17cm.
Afmetingen 16,5x20,5x1,5cm.

tot 5000gr wit
tot 5000gr blauw
tot 5000gr groen

1666002
1666034
1666054

330642
330643
330644

zie pag.
101

Maul brievenweger
Maulgoal
•

Maul brievenweger
MAULtronic S

•
•

•
•

•
•
•
•

Voorzien van de uitstekende solar
Low-Power-ASIC technologie.
Overtollige energie wordt opgeslagen
en bij slechte lichtomstandigheden
(minder dan 150Lux) gebruikt.
Verwisselen van batterijen is dus niet
meer nodig.
Gepatenteerd meetsysteem.
Onderscheiden met milieukeurmerk
"Blauer Engel"
Weegbereik 2000 of 5000gr.

•
•
•
•
•

Aanduiding in stappen van 1gr (0-2000
gr) en stappen van 5gr (2000-5000 gr).
Komt bij aanzetten automatisch op nul,
schakelt automatisch uit.
Bediening d.m.v. één knop aan-uit-tarra.
HOLD functie voor het vasthouden van
het gewogen gewicht.
Weegplateau Ø12,8cm.
Afmetingen 19,6x13,0x6,5cm.

tot 2000gr wit
tot 5000gr wit

1512002
1515002

•
•
•
•
•

•

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:
aan-uit-tarra.
Extra toets voor het omschakelen van
de eenheden.
Weegplateau Ø15cm.
Afmetingen 16x20x3cm.
1646002
1646034
1646054
1646090

330646
330647
330648
330649

Product niet gevonden? Bel ons voor meer informatie!
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330730
331085

•

tot 5000gr wit
tot 5000gr blauw
tot 5000gr groen
tot 5000gr zwart

Brievenwegers en posttoebehoren
> ELEKTRONISCHE PAKKETWEGERS

USB

zie pag.
101

3xAAA

Dymo pakketweger
M5/M10
•
•

•
•
•

Dymo M5 digitale weegschaal met USBaansluiting.
Eenvoudig te bedienen digitale
weegschaal voor het wegen van
brieven en pakketjes.
Compacte grootte, weegoppervlak
18x18cm.
Lcd-scherm.
Tarrafunctie biedt de mogelijkheid om
zonder het gewicht van de container te
wegen, wanneer objecten in een
container gewogen worden.

zie pag.
101

•

Hold-knop voor het opslaan van het
gewicht, zodat het gewicht van grotere
omslagen en pakketten gemakkelijker
afgelezen kan worden.
• Automatische uitschakeling spaart de
batterijen, wanneer de weegschaal niet
gebruikt wordt.
• Energievoorziening d.m.v. USB-kabel of
3 AAA-batterijen (niet meegeleverd).
type M5 tot 5.000gr
type M10 tot 10.000gr

330652
330653

tot 50kg weegt
per 50gr

330207

2xAA

Maul pakketweger
MAULglobal
•
•
•
•
•
•
•
•

Weegplateau met RVS inleg.
Groot lcd display.
Werkt op twee meegeleverde 1,5V
micro batterijen (AAA).
Bediening d.m.v. één knop:
AAN-UIT-TARRA.
Kalibreren door gebruiker mogelijk.
Bijzonder vlak van vorm.
Afmetingen 32,2x32,0x3,0cm.
Minimum te wegen gewicht 60gr.

zie pag.
101

1715090

9V

Maul pakketweger
MAULcargo 50
•
•

•
•
•
•

Betere afleesbaarheid door een apart
display.
Werkt op de meegeleverde adapter,
kabellengte 180cm, of op de tevens
meegeleverde batterij (9volt
blokbatterij).
Behuizing van slagvaste kunststof.
Weegbereik 50kg.
Aanduiding in stappen van 10gr.
Minimum te wegen gewicht 40gr.
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•

Komt bij aanzetten automatisch op nul,
schakelt automatisch uit bij
batterijgebruik.
• Weegplateau 27x27cm.
• Afmetingen display 18x9x3,8cm.
tot 50kg weegt
per 10gr
tot 120kg weegt
per 50gr

1795009

330204

1799209 330209

Brievenwegers en posttoebehoren
> POSTTOEBEHOREN

Styro sorteerunit
•

•
•
•
•
•
•
•

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.

9vaks sorteerunit
12vaks sorteerunit
24vaks sorteerunit
8vaks opzetunit

391726
391727
391728
391729

> POSTTOEBEHOREN

DIGITALE
POSTZEGELS

Postverzendtas
•
•
•
•
•
•

Waterdichte nylon tas.
Voor veilig transport en verzending van
uw correspondentie.
Kunststof sluiting.
Houder voor frankering.
Herbruikbaar.
Formaat 27x37x5cm.

blauw

551284

Digitale Postzegel, altijd een postzegel binnen handbereik. Met de Digitale
Postzegel hebt u altijd de juiste frankering bij de hand. Het enige wat u nodig hebt,
is een Dymo LabelWriter en frankeertegoed. U hebt al een tegoed vanaf 25 euro en
print per keer alleen wat u nodig heeft. U vindt deze Dymo Labelwriter op pagina
327 van deze catalogus.

Product niet gevonden? Bel ons voor meer informatie!
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Brievenwegers en posttoebehoren
> POSTTOEBEHOREN

Maul briefopener 75015
Maul briefopener 75340
•

Smal lemmet van roestvrij edelstaal.
• Handgreep met glad oppervlak.
• Lengte 24cm.

•

nikkel

7501596

334051

•

Troffelmodel van roestvrij edelstaal.
Lengte 25cm.

houten handgreep

7534096

334052

Staafbevochtiger
Reuser briefopener
troffelmodel

•

•

Troffelmodel.
Roestvrij staal met houten handvat.
• Lengte 240mm.
•

houten handgreep

334300

Staafbevochtiger voor postzegels,
enveloppen en overige gegomde
materialen.
• 140mm lang - 25mm rond.
• Kunststof waterreservoir.

Telvingers
•

Rubberen vingerdoppen voor het snel
en gemakkelijker tellen van geld en
papier.

SNEL VINDEN
WAT U ZOEKT

Maul Liaspen
•

RVS pin op voet in krasbestendige
poedercoating om bonnetjes,
kasbewijzen en dergelijke op te prikken.
• Ø85mm, hoogte 170mm.
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zwart in blister
3201390
zwart
3201190
zwart met beschermbol
op de pen
3201990

531602
531601
531611

Dankzij de logische hoofdstukindeling en
de handige kleurentabs raakt u het spoor
in onze catalogus nooit bijster. Achterin
vindt u een uitgebreide inhoudsopgave,
waarin u zowel alfabetisch als op
artikelnummer kunt zoeken.

met dop

336140

• Doos à 20 stuks.
14mm
rood
15mm
groen
17mm
blauw
19mm
geel
22mm
roze

336812
336814
336813
336815
336818

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

Het kantoor van de toekomst?

Eﬀiciënt omgaan met digitalisering
Toetsenbord

Zie pagina 489

1

2

3

Sticks

Powerpacks
Zie pagina 196

Headset
Zie pagina 192

Zie pagina 200

Tip

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
> TABLET HOEZEN EN TASSEN

Wenger tablettas
Status 10"
Rillstab tabbletmap
Geneve

•
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

iPad Geneve A4.
Vervaardigd uit lederlook materiaal.
Insteekvak voor iPad (Air) 2-3-4 / tablet
formaat maximaal 10" / laptop formaat
7"-9"-10".
Insteekvak voor A4 documenten.
Vak voor visitekaartjes.
Twee elastiek vakken voor schrijfgerei /
usb stick.
Rechter binnenzijde A4 schrijfblok
gelinieerd.
Afsluitbaar met rits.
Formaat 25x34cm.
Kleur zwart.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

zwart

98574

513031

•

Wenger Status 10inch tablet tasje.
Leuk, verticaal model.
Handzaam en praktisch voor onderweg.
Perfect voor je tablet/iPad of 10 inch
laptop.
Gevoerd laptop vak tegen krassen.
"Easy-access" vak.
Accessoirevak voor telefoon, sleutels,
pennen en business cards.
Verstelbare schouderband.
Verticaal, apart model.
In zwart met rode details en Wenger
logo.
Materiaal: polyester, nylon, neopreen.
Buitenmaat 21x29x4cm.
Limited Lifetime Guarantee.

zwart 10inch

435523

> TABLET ACCESSOIRES

Hama tablet houder wand
•

Ideaal voor gebruik in de keuken,
kantoor etc.
• Kan gekanteld en geroteerd worden in
360º voor een optimale positie.

voor 7-10,5"

434960

Durable
tablet houder vloer
•

•

Hama tablet houder auto
•
•

Ideaal voor het kijken van films, gaming
en werkzaamheden voor in de auto.
• Kan gekanteld en geroteerd worden in
360º voor een optimale positie.
• Geschikt voor alle hoofdsteunen met
een diameter van 14mm.

190

•
•

voor 7-10,5"

434961

De tijdloze vloerstandaard is een
eersteklas hulpmiddel in publieke
gebouwen, op beurzen, in hotels,
restaurants of showrooms.
Het elegante design past in elk
interieur en zeer betrouwbaar dankzij
de excellente stabiliteit.
Geschikt voor alle tablets van 7 tot
13inch.
Symmetrische opening van de houder
van 160 tot 275mm.
360° draaibaar, om te draaien van
staand naar liggend formaat, met
klikpunten op elke 90°.

•

•
•

•
•

Geïntegreerd kabelmanagement:
uitsparing voor de oplaadkabel in de
houder.
Inclusief USB aansluitingskabel.
Diefstalbeveiliging: mogelijk om de
houder te blokkeren met behulp van
een speciale sleutel.
Flexibele leeshoek van 0° to 88°.
Afmetingen 270x1215x270mm.

aluminium

435274

Phone en Tablet accessoires

Newstar tablet standaard
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.

Newstar tablet standaard
D200
•

Het unieke design laat warme lucht
eenvoudig wegstromen waardoor
oververhitting wordt voorkomen.
• De standaard wordt geleverd inclusief
hoes, welke ook te gebruiken is als
muismat.
zilvergrijs

418418

•

De NewStar tablet bureauhouder is een
anti-diefstal tablet beugel met slot.
• Breedte verstelbaar paneel maakt het
mogelijk om iPad 1/2/3/4/Air, de meeste
9,7"-10,1" Galaxy en andere tablets te
installeren.
• Deze NewStar houder is afsluitbaar en
draait -70° tot +70°.

•

Kan 360° draaien.
Hoogte 220,5mm.
• Afneembare houder voor wandmontage
met meegeleverde wand adapter.
• Het draagvermogen is 5kg.
• Interne kabelgeleiding.
•

zwart

418413

Durable tablet houder
•
•

•

•
•
•

Tablethouder van topkwaliteit.
Voor een professioneel gebruik van
tablets in kantoren, ontvangstruimtes
en showrooms.
Dankzij het elegante design en de
excellente stabiliteit is deze
tablethouder ook ideaal voor het geven
van presentaties.
Geschikt voor tablets van 7 tot 13inch.
Symmetrische opening van de houder
van 160 tot 275mm.
360° draaibaar, om te draaien van
staand naar liggend formaat, met
klikpunten op elke 90°

Durable tablet houder
wand
•

Geïntegreerd kabelmanagement:
uitsparing voor de oplaadkabel in de
houder.
• Diefstalbeveiliging: mogelijk om de
houder te blokkeren met behulp van
een speciale sleutel.
• Extra diefstalbeveiliging dankzij het
ankerpunt voor het kabelslot (niet
inbegrepen).
• Afmetingen 155x242x183mm.
aluminium

435273

•

Deze wandmodule is geschikt voor
uiteenlopende toepassingsmogelijkheden, bijvoorbeeld ter
ondersteuning voor het verspreiden
van informatie onder bezoekers van
een showroom,
• Ideaal voor een vlakke bevestiging aan
wanden.
• Geschikt voor tablets van 7 tot 13inch.
• Symmetrische opening van de houder
van 160 tot 275mm.

•

360° draaibaar, om te draaien van
staand naar liggend formaat, met
klikpunten op elke 90°.
• Diefstalbeveiliging: mogelijk om de
houder te blokkeren met behulp van
een speciale sleutel.
• Afmetingen 85x50x180mm.
aluminium

Product niet gevonden? Bel ons voor meer informatie!

435275
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> SMARTPHONE HEADSETS EN SPEAKERS

MINIJACK

MINIJACK

Philips headset 2000

Philips headset 3010

•

•

Unieke, slanke caps voor een
ergonomische pasvorm.
• Deze hoofdtelefoon met luidsprekers
van 15mm staan bekend om hun goede
bas.
• De unieke ergonomische vormgeving
met kleine caps zorgt voor ultiem
draagcomfort.

zwart

418715

zwart

418718

De Philips SHE3010 hoofdtelefoon met
zacht uitgevoerde oordopjes zit zacht
en comfortabel.
• Luidsprekerdriver van 14.8mm voor
geluid van hoge kwaliteit.
• Neodymium magneten verbeteren de
basprestatie en gevoeligheid.
• Ultiem draagcomfort.

zwart
wit

418716
418717

zilver/wit
antraciet

418745
418747

MINIJACK

Philips headset 3015
•

•

•

•
•
•

De Philips SHE3015 oordopjes zijn
geschikt om onderweg muziek te
luisteren en te bellen.
Ze kunnen bovendien tegen een
stootje, dankzij het duurzame
materiaal.
Deze Philips hoofdtelefoon met zacht
uitgevoerde oordopjes zit zacht en
comfortabel.
Luidsprekerdriver van 14.8mm voor
geluid van hoge kwaliteit.
Neodymium magneten verbeteren de
basprestatie en gevoeligheid.
Ultiem draagcomfort.

MINIJACK

MINIJACK

Philips headset 3855
•

Philips headset 3905

•
•

•

•

•
•

De Philips SHE3905 oordopjes zijn
geschikt om onderweg muziek te
luisteren en te bellen.
Ze kunnen bovendien tegen een
stootje, dankzij het duurzame
materiaal.
Maak je dus niet druk als de headset
eens een keer ergens achter blijft
hangen.
Het gesloten ovale ontwerp reduceert
omgevingsgeluiden.
Met de Philips SHE3905 oordopjes hoor
je alleen wat je wilt horen: je favoriete
muziek.

192

•

•

•
•
•
•
•

zwart

418722

•

Heldere tonen, sterke bas.
Met 3 maten ear caps voor optimale
pasvorm.
De ingebouwde microfoon zorgt ervoor
dat u eenvoudig kunt wisselen tussen
het luisteren naar muziek en het
beantwoorden van telefoonoproepen.
De metalen matte coating zorgt voor
extra bescherming en heeft dezelfde
uitstraling als een iPhone 6S.
Frequentiebereik 12-22 000 Hz.
Gevoeligheid 107dB.
Speaker diameter 8.6mm.
Maximum ingangsvermogen 20mW.
Impedantie 28ohm.
Kabellengte 120cm.

Phone en Tablet accessoires
MINIJACK
MINIJACK

Hama headset
Basic4Phone

Hama headset In Ear
HK-3023

•

Dankzij de geïntegreerde microfoon
kunt u heel eenvoudig tussen
muziekweergave en het aannemen van
een gesprek omschakelen.
• Met behulp van de geïntegreerde
afstandsbediening kunt u gesprekken
aannemen en beëindigen, de
spraaksturing activeren en uw muziek
geheel individueel regelen:
play/pauze/titel vooruit/titel terug (voor
zover deze door telefoon worden
ondersteund)
• Siliconen oorkussens in drie
verschillende afmetingen (S, M, L) voor
een perfecte pasvorm.
• Aansluiting Stereo 3.5mm.

•
•

•
•
•
•
•
•

Gevoeligheid Koptelefoon 95-99dB/mW.
Gevoeligheid Microfoon -44dB+/-3dB.
Kabellengte 120cm.
Luidspekerdiameter 10mm.
Frequentiebereik Koptelefoon 20Hz20kHz.

•
•
•
•

zwart

418741

•

Basic4Music, de muzikale begeleider
voor elke situatie.
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.
Gevoeligheid Koptelefoon 98dB+/-4dB.
Stereo Hoofdtelefoon.
Kabellengte 1,2m.
Luidspekerdiameter 14.8mm.
Frequentiebereik 20Hz-20kHz.

zwart
wit

790204
790205

140cm zwart

418730

> SMARTPHONE- EN TABLET KABELS

MICRO

USB

USB

Hama kabel USB-Micro
USB
•

Robuuste connectoren met gegoten
trekontlasting voor extreme
belastbaarheid.
• Speciaal geoptimaliseerde inwendige
geleiders zijn bijzonder goed geschikt
voor het opladen van smartphones en
tablets.
• USB Micro B Aansluiting.
• Lengte 140cm.

30-PINS

USB

Hama kabel USB Sync
30-pins
•

•

•

•

•
•

MFI-producten zijn door Apple
gelicentieerd en bedoeld voor
aansluiting op iPhone, iPad en iPod.
Voordat de producten op de markt
komen, controleert Apple of deze
voldoen aan de hoge kwaliteitsnormen
die het bedrijf hanteert.
Speciaal geoptimaliseerde inwendige
geleiders voor het opladen van
smartphones en tablets.
Robuuste connectoren met gegoten
trekontlasting, mechanisch extreem
belastbaar.
30-Pin Plug / USB-A-aansluiting.
Lengte 1m.

8-PINS

USB

Hama kabel USB-Sync
Lightning
•

100cm wit

418731

MFI-producten zijn door Apple
gelicentieerd en bedoeld voor
aansluiting op iPhone, iPad en iPod.
• Vergulde stekker met lage
overgangsweerstanden voor een
betrouwbare signaaloverdracht.
• Voor het opladen en synchroniseren
van smartphones met Lightningaansluiting.
• Robuuste connectoren met gegoten
trekontlasting, mechanisch extreem
belastbaar.

•

Lightning Plug (Apple) / USB-A-Stekker.
Max. Dataoverdrachtsnelheid 480
MBit/s.
• Lengte 150cm.
•

150cm zwart
150cm wit

Product niet gevonden? Bel ons voor meer informatie!

418738
790245
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> SMARTPHONE- EN TABLET OPLADERS

USB

USB

Hama USB oplader Picco
1000mA
Hama USB oplader met
4 poorten 5.1A

•

Voeding van smartphones via het
stopcontact.
• Intelligent en veilig opladen: beveiliging
tegen overbelasting, overspanning en
kortsluiting.
• Laadstroom van max. 1000mA voor
snel opladen.
• LED geeft de toestand van het toestel
aan.

•

Netaansluiting van 100–240V, geschikt
voor wereldwijd gebruikt in combinatie
met landspecifieke adapteraansluiting.
• Euro Stekker / USB Aansluitingen.
• Vermogen 5W.
• Uitgangsspanning 5V.
zwart

418726

•

Geïntegreerde IC herkent het
aangesloten toestel automatisch,
daardoor kunnen nagenoeg alle
smartphones en tablets worden
opgeladen.
• Ideaal om meerdere toestellen
tegelijkertijd via USB snel op te laden.

•

Netaansluiting van 100–240V, geschikt
voor wereldwijd gebruikt in combinatie
met landspecifieke adapter.

zwart

436108

8-PINS

Hama oplader Lightning
•

MFI-producten zijn door Apple
gelicentieerd en bedoeld voor
aansluiting op iPhone, iPad en iPod.
• Voeding van smartphones met
Lightning-aansluiting via het
stopcontact.
• Laadstroom van max. 1000mA voor
snel opladen.
• Netaansluiting van 100–240V, geschikt
voor wereldwijd gebruikt in combinatie
met landspecifieke adapter.

MICRO-B

•

Lightning Plug (Apple) aansluiting.
Lengte 100cm.
• Ingangsspanningsbereik 100-240V.
• Laadstroom 1A.
• Uitgangsspanning 5V.
•

wit

418728

USB

Hama inductie oplader
•

•
•
•
•

•
•
•

Alle compatibele apparaten simpelweg
op het station leggen en het opladen
begint.
Intelligente inductie-oplaadtechnologie.
Geen wirwar aan snoeren.
Opladen start automatisch na plaatsen.
U stopt het opladen eenvoudig door de
smartphone weer van het station te
nemen.
Slipvast rubber op het legvlak voor
veilig opladen.
Met micro-USB-kabel voor verbinden
van het station met een USB-oplader.
Of uw smartphone de inductieoplaadtechnologie ondersteunt, vindt u
in de productinformatie of
gebruiksaanwijzing van het
eindapparaat; u kunt ook contact met
de fabrikant opnemen.
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MICRO-B

Hama oplader Micro USB
1000mA
•

zwart

418732

Voeding van smartphones met microUSB-aansluiting via het stopcontact.
• Intelligent en veilig opladen: beveiliging
tegen overbelasting, overspanning en
kortsluiting.
• Laadstroom van max. 1000mA voor
snel opladen.
• Aangesloten apparatuur wordt
automatisch herkend en optimaal
opgeladen.

•
•

•
•
•

LED geeft de toestand van het toestel
aan.
Netaansluiting van 100–240V, geschikt
voor wereldwijd gebruikt in combinatie
met landspecifieke adapter.
USB Micro B Aansluiting.
Laadstroom 1A.
Vermogen 5W.

zwart

418727

Phone en Tablet accessoires
> SMARTPHONE- EN TABLET AUTO LADERS

8-PINS

CAR

CAR

MICRO-B

Hama autolader Lightning

Hama autolader Micro-USB

•

•

MFI-producten zijn door Apple
gelicentieerd en bedoeld voor
aansluiting op iPhone, iPad en iPod.
• Voeding van smartphones met
Lightning-aansluiting via de
sigarettenaansteker.
• Laadstroom van max. 1000mA voor
snel opladen.
• Plaatsbesparende 90°-stekker voor
aansluitingen waar weinig plaats is.

•
•
•
•
•

LED geeft de toestand van het toestel
aan.
Lightning Plug (Apple) aansluiting.
Ingangsspanningsbereik 11-30V.
Uitgangsstroom 1A.
Vermogen 5W.

wit

418742

zwart

418729

Voeding van smartphones met microUSB-aansluiting via de
sigarettenaansteker.
• Intelligent en veilig opladen: beveiliging
tegen overbelasting, overspanning en
kortsluitinggegarandeerde maximale
laadsnelheid met een op het toestel
geoptimaliseerd laadproces.
• Plaatsbesparend spiraalsnoer voor het
vermijden van kabelwirwar.

•

LED geeft de toestand van het toestel
aan.
• USB Micro B Aansluiting.
• Ingangsspanningsbereik 10-30V.
• Vermogen 6W.
zwart

418725

zwart

436191

CAR

USB

Hama autolader USB Picco
•
•

•
•
•
•
•
•

Voeding van smartphones via de
sigarettenaansteker in de auto.
Intelligent en veilig opladen: beveiliging
tegen overbelasting, overspanning en
kortsluiting.
Laadstroom van max. 1000mA voor
snel opladen.
LED geeft de toestand van het toestel
aan.
USB aansluiting.
Vermogen 5W.
Uitgangsspanning 5V.
Voorversterker 12-24V.

CAR

USB
CAR

Hama autolader 2+3

USB

•

Hama autolader Dual
•
•

•
•

•

•
•

Hoogwaardige premium-kwaliteit in
verwerking en prestatie.
Qualcomm Quick Charge 3.0
technologie garandeert extreem snel
opladen tot wel 4x sneller dan met
gangbare oplaadtechnologieën.
Ideaal om meerdere toestellen
tegelijkertijd via USB snel op te laden.
Gegarandeerde maximale laadsnelheid
met een op het toestel geoptimaliseerd
laadproces.
Aangesloten apparatuur wordt
automatisch herkend en optimaal
opgeladen.
Laadstroom 6mA.
Vermogen 19,5W.

•

•

•

grijs

436193

•

Geïntegreerde IC herkent het
aangesloten toestel automatisch,
daardoor kunnen nagenoeg alle
smartphones en tablets worden
opgeladen.
Ideaal om meerdere toestellen
tegelijkertijd via USB snel op te laden
voeding en oplader voor maximaal vijf
apparaten die via een USB-aansluiting
van stroom kunnen worden voorzien,
zoals smartphones, tablets, mp3spelers en navigatiesystemen.
2 USB-aansluitingen voor de
voorpassagiers met 4,8A (2x2.4A) en 3
USB-aansluitingen voor de
achterpassagiers met in totaal 5.2A.
Clip voor het bevestigen van 3-x-USBhub op de achterbank.
Vermogen 50W.

Product niet gevonden? Bel ons voor meer informatie!
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> SMARTPHONE- EN TABLET POWERPACKS

MICRO

USB

USB

Varta Powerpack 5200
•
•
•
•
•
•
•
•

Varta Powerbank.
Sterke Li-Ion batterij met een capaciteit
van 5200 mAh.
Laadt tot 2x een telefoon of 1x een
tablet volledig op.
Laadt alle apparaten op met een output
van 5V/2.1A.
Compact en lichtgewicht.
Aantrekkelijk design en verkrijgbaar in 2
kleuren.
4 LED batterij-indicator voor de status
van laden & ontladen.
Inclusief 50cm witte Micro USBoplaadkabel.

MICRO

zilvergrijs
donkergrijs

413901
413902

USB

USB

Varta Powerpack slim
serie
•
•
•
•
•
•

De Slim Line Powerbanks.
Power Bank met Lithium-Polymeer
batterij voor dagelijks gebruik.
Beschikbaar in 6.000 / 12.000 /
18.000mAh.
Ideaal om twee apparaten tegelijkertijd
op te laden.
USB Type C 5V/3.0A output voor
snelladen.
USB 5V/2.4A output om tablets of

andere grote apparaten op te laden.
4 LED batterij-indicator voor de status
van laden & ontladen.
• Inclusief 50cm zwarte Micro USBoplaadkabel.
• Elegante en superdunne aluminium
behuizing.
•

6000mAh
12000mAh
18000mAh

413903
413904
413905

goudkleurig
zwart

418733
418734

MICRO-B

USB

Hama Powerpack
8000mAh Premium
•

•

•
•
•

Mobiele extra accu voor externe
stroomvoorziening voor smartphones
of andere mobiele apparaten.
Externe voeding voor smartphones en
andere mobiele apparaten ter
verlenging van de gebruiksduur.
Slanke behuizing van geanodiseerd
aluminium.
Geschikt voor snel laden (ca. 7-8uur).
Ideale voeding voor onderweg.
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•
•
•
•
•
•

Eenvoudig opladen van smartphones
en andere mobiele apparaten.
Universeel toepasbaar.
Geïntegreerde ledcapaciteitsweergave.
Beveiligd tegen overbelasting,
diepontlading en kortsluiting.
2 uitgangen: USB en USB Micro B
Socket.
Capaciteit 8000mAh.

Phone en Tablet accessoires
> SMARTPHONE- EN TABLET SCHRIJFWAREN

M

Bic 4-kleurenbalpen Stylus
•

M

Bic balpen Cristal Stylus
•

De wereldberoemde Bic cristal balpen
is er nu ook in Stylus uitvoering.
• Uiteraard voor een Bic prijs.

doos à 12 stuks blauw
blister à 1 stuk blauw

616116
969987

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
ISO12757-2 norm.

zwart

616418

zwart

435215

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.

Hama Stylus Slim pen
•
•

•

zwart
chroom

600119
600120

•
•

Soft-Touch-punt voor bijzonder exact
bedieningscomfort.
Input-pen waarmee men makkelijk en
voorzichtig op het touchscreen kan
werken.
Uiterst slanke vormgeving.
Met een cliphouder.
Stevige behuizing.

0.5

Stabilo Smartball 2.0
•

Kensington Stylus
Virtuoso Tablet

•

•

•

De zachte punt biedt gemak, u kunt uw
tablet ermee bedienen en het laat geen
krassen achter op het scherm.
• Chromen zakclip.
• Compatibel met tablets en
smartphones.

•
•

zwart

436220

•

Voor iedereen met een smartphone of
tablet.
Ontspannen schrijfcomfort door de
gripzone.
Touchscreen-tip voor super snelle
bediening van smartphones en tablets.
Aparte versie voor linkshandigen en
rechtshandigen.
Documentechte blauwe en zwarte inkt.
Schrijfbreedte 0,5 mm.

•
•

Navulbaar met Stabilo balpen vullingen.
Clip 360° draaibaar.

•

Per stuk leverbaar.
VerpakkingseenheId doos à 5 stuks.
rechtshandig zwart/ blauw
610391
rechtshandig zwart/ kiwi
610392
rechtshandig zwart/ oranje
610395
linkshandig zwart/ blauw
610390
•

Product niet gevonden? Bel ons voor meer informatie!
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Data-opslagmiddelen
> USB-STICKS

USB

USB

Quantore USB-sticks 3.0
•

Compacte, lichtgewicht drive voor het
dagelijks uitwisselen van bestanden.
• Voorzien van een beschermkapje.
• Snelheid USB-3.0 (5Gbps).

Quantore USB-sticks 2.0
16GB
32GB
64GB
128GB

434927
434928
434929
434930

•

Compacte, lichtgewicht drive voor het
dagelijks uitwisselen van bestanden.
• Voorzien van een beschermkapje.
• Snelheid USB-2.0 (480Mbps).

8GB
16GB
32GB
64GB

435639
435642
435643
435647

16GB blauw
32GB grijs
64GB paars

434941
434942
434943

16GB
32GB

434827
434828

USB

Philips USB-stick 2.0 Vivid
•

Verlies nooit meer de kap van uw USBstick!
• De beschermende kap is geïntegreerd
in het productontwerp, waardoor deze
altijd op de USB-stick bevestigd blijft.
• Om deze Plug & Play USB-stick te
gebruiken, draait u de kap naar
achteren en sluit u de stick aan.
• Gemakkelijker kan niet.

USB

Philips USB-stick 3.0 Key
•
USB

Philips USB-stick 3.0 Snow
•

Eenvoudig te gebruiken via Plug & Play.
Deze Philips USB Flash Drive 3.0
hebben een snelheid van 120MB/s,
• Bestanden uitwisselen in een
handomdraai.
•
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16GB blauw
32GB grijs
64GB paars
128GB bruin

434944
434945
434946
434947

De Philips Circle USB 3.0 stick is ideaal
voor het opslaan van een groot aantal
(multimedia) bestanden.
• De USB-stick heeft een robuust en
stijlvol aluminium design, dat bestand is
tegen slijtage.
• Het compacte ontwerp maakt de
flashdrive geschikt als sleutelhanger.
• Dankzij high-speed USB 3.0 ervaart u
de snelst mogelijke
overdrachtsnelheden!

Data-opslagmiddelen

USB

Integral USB-stick 2.0
Xpression

USB

•

De Integral Xpression USB Flash Drives
zijn verkrijgbaar in 4 kleurrijke, vrolijke
designs.
• Xpression USB's zijn zowel praktisch
als stijlvol.
• Plug-and-Play.

Integral USB-stick 2.0
8GB Keep Calm and back-up
8GB funny teksten
8GB Uiltjes
8GB vogels en bloemen

434767
434768
434769
434770

•

Draag uw gegevens in stijl over met de
Integral Black USB Flash Drive.
• Compacte, duurzame behuizing.
• Plug-and-Play.

8GB
16GB
32GB
64GB

434631
434632
434633
434634

8GB neon blauw
8GB neon oranje
8GB neon roze
8GB neon geel
16GB neon blauw
16GB neon oranje
16GB neon roze
16GB neon geel
32GB neon blauw
32GB neon oranje
32GB neon roze
32GB neon geel

434761
434763
434764
434765
434854
434855
434856
434857
434923
434924
434925
434926

USB

Integral USB-stick 2.0
Crypto Dual
•

Met de Integral Crypto Drive zijn uw
bestanden veilig!
• De Crypto Dual heeft een rubberen
omhulsel rond een stalen behuizing en
is daardoor shockproof en waterdicht.
• De AES 256-bit data encryptie is van
militair niveau, heeft een dubbele
wachtwoordfunctie(gebruiker/
administrator) en kan worden gebruikt
op PC en Mac Operating Systems.

•

Geen software benodigd voor op uw
PC.
• De encryptie software is te installeren
in 26 talen waaronder Nederlands,
Frans, Duits en Engels.
16GB
32GB

434540
434541

USB

Integral USB-stick 3.0
Metal Fusion

USB

•

De Integral Metal Fusion USB3.0 Flash
Drive is een zeer compacte, metalen en
razendsnelle USB drive.
• Ideaal voor gebruik in laptops,
netbooks, tablet PC's, TV's, Blu-ray
spelers, game consoles en autoradio's.

Integral USB-stick 2.0
Neon
16GB
32GB
64GB

434858
434859
434860

•

Stijlvolle Neon USB Flash Drive.
Verkrijgbaar in vier Neon kleuren.
• Plug-and-Play.
•

Product niet gevonden? Bel ons voor meer informatie!
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Data-opslagmiddelen

USB
USB

SanDisk USB-stick 3.0
Cruzer Fit Ultra
•

De SanDisk Cruzer Fit Ultra 3.0.
• Met uitzonderlijk snelle datasnelheden
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,

SanDisk USB-stick 3.0
Cruzer Ultra Flair
waar dan ook, uw digitale bestanden
wilt opslaan, overbrengen of delen.
• Dataoverdrachtsnelheid: 130 MB/s.
• SanDisk SecureAccess software
inbegrepen (download nodig): bescherm
uw bestanden in gecodeerde, met
wachtwoord beveiligde map.
16GB
32GB

434517
434518

•

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

434514
434515
434516

MICRO-B

USB

SanDisk USB-stick 3.0
Dual Micro
•

Speciaal voor de Android mobiele
apparaten is de SanDisk USB 3.0 Dual
drive.
• Met aan de ene zijde een micro USB-B
aansluiting en aan de andere zijde een
USB aansluiting.
• Hiermee kun je razendsnel bestanden
van je smartphone of tablet kopiëren
naar de dual USB.
• Deze bestanden kun je vervolgens
laden op een andere telefoon of tablet
of eenvoudig via de USB aansluiting
kopiëren naar je computer.

•

En andersom...dat gaat net zo
gemakkelijk.
• SanDisk SecureAccess software
inbegrepen (download nodig): bescherm
uw bestanden in gecodeerde, met
wachtwoord beveiligde map.
16GB
32GB

434512
434513

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.
• Doordat het 3.0 USB stick is, gaat de
bestandsoverdracht bij deze stick een
stuk sneller.
• Met zijn uitzonderlijk snelle
datasnelheden van 100MB/s is deze
Ultra stick de ideale flash-geheugen
oplossing voor iedereen die vaak grote
bestanden overzet.
• Vertrouw op het flashgeheugen als u,
waar dan ook, uw digitale bestanden
wilt opslaan, overbrengen of delen.
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USB-C

USB

SanDisk USB-stick 3.0
Dual Ultra
•

16GB
32GB
64GB
128GB

434873
434874
434875
434869

SanDisk geheugenstick met enerzijds
een traditionele USB 3.0 connector +
omkeerbare USB Type-C connector.
• Eenvoudig data overzetten tussen
smartphone, tablet, notebook en PC.
• Snelle USB 3.1 snelheid tot 150MB/s.

•

SanDisk SecureAccess software
inbegrepen (download nodig): bescherm
uw bestanden in gecodeerde, met
wachtwoord beveiligde map.

32GB

434511

Data-opslagmiddelen
> HARDE SCHIJVEN

USB
USB

Freecom Mobile Drive XXS
Freecom Mobile Drive SQ
•

•
•

•

•

Bent u op zoek naar de grootst
mogelijke capaciteit en de kleinst
mogelijke afmetingen?
Maak dan kennis met de kleinste
mobiele harde schijf ter wereld!
De Mobile Drive XXS 3.0 van Freecom is
de perfecte mobiele harde schijf als u
veel reist of wanneer uw bestanden
altijd binnen handbereik moeten zijn.
Zet ze op uw XXS en u beschikt altijd
direct over uw zakelijke en persoonlijke
bestanden.
De gestroomlijnde rubberen behuizing
zorgt voor,naast een stijlvol uiterlijk,
extra grip zodat u minder risico loopt
het apparaat te laten vallen.

•
•
•
•
•
•
•
•

De USB 3.0, kan ook worden
aangesloten op USB 2.0*-poort.
Type 2,5”, laag geluidsniveau, laag
stroomverbruik.
Snelheid gegevensoverdracht max.
5000Mbit/s (USB 3.0),
Stroomvoorziening voeding via USBpoort, geen voedingsadapter nodig.
Goed voor 50.000 bedrijfsuren.
Afmetingen 10.9x7.9x1.3cm.
Gewicht 155g.

500GB
1TB

434843
434844

Het past geheel bij de tijdgeest dat
moderne producten als het om design
gaat niet alleen functioneel en
esthetisch aantrekkelijk zijn, maar ook
een groot aantal praktische
detailoplossingen combineren.
• Net als de metamorfose van een
vlinder, is het moderne productdesign
een ontwikkeling van eenvoudige
reductie tot het technisch nut naar een
totaalconcept van functie, esthetiek,
geavanceerde technologie en maximaal
bedieningsgemak.
• De USB 3.0, kan ook worden
aangesloten op USB 2.0*-poort.

•
•

•
•
•

Type 2,5”, laag geluidsniveau, laag
stroomverbruik.
Snelheid gegevensoverdracht max.
5000Mbit/s (USB 3.0), theoretische
gegevensoverdrachtsnelheid.
Stroomvoorziening voeding via USBpoort, geen voedingsadapter nodig.
Behuizing roestvrij stalen behuizing,
pvc frame.
Afmetingen 12x12x1.3cm.

500GB
1TB

434851
434852

USB

Freecom Touchdrive
harddisk
•

Freecom Mobile Drive
Metal
•

De Freecom mHDD is een mobiele harde
schijf die prestaties combineert met
stijl in één handig pakket.
• De behuizing van geborsteld aluminium
is sterk, licht en mag zeker gezien
worden naast elke pc.
• Omdat de schijf al is geformatteerd
voor uw pc, kunt u direct beginnen met
de opslag van uw belangrijke
documenten, muziek, foto's en video's.

•

USB 3.0-techniek om bestanden
ultrasnel en rechtstreeks over te
brengen via de USB-poort .
• U hebt hiervoor geen aparte voeding
nodig.
• Geen ventilator, geen geluid.
1TB
2TB

434931
434932

Maak een back-up van uw belangrijke
bestanden met de sterkste mobiele
schijf die voorhanden is.
• Hij is van binnenuit beveiligd; uw
bestanden zijn met een wachtwoord
beschermd.
• Laat de Tough Drive gerust vallen,
dankzij het interne antishock-systeem
zijn uw bestanden altijd superveilig.
• Bent u ooit uw USB-kabel vergeten en
kon u vervolgens geen verbinding
maken met uw harde schijf? Dat zal u
nooit meer overkomen, dankzij de
unieke geïntegreerde USB-kabel.

•
•
•

•
•
•

De USB 3.0, kan ook worden
aangesloten op USB 2.0*-poort.
Type 2,5”, laag geluidsniveau, laag
stroomverbruik.
Snelheid gegevensoverdracht max.
5000Mbit/s (USB 3.0), theoretische
gegevensoverdrachtsnelheid.
Stroomvoorziening voeding via USBpoort, geen voedingsadapter nodig.
Afmetingen 14x8.3x1.9cm.
Gewicht 200gr.

500GB
1TB

Product niet gevonden? Bel ons voor meer informatie!

434849
434850
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Data-opslagmiddelen
> GEHEUGENKAARTEN

Integral geheugenkaart
Micro SDHC Class10
+adapter

Integral geheugenkaart
SDHC Class10

•

•

•

•
•

•
•

Integral UltimaPro 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.
Sla meer apps, foto's, muziek, games
en video op uw tablet-PC en
smartphone op dan ooit tevoren!
Inclusief SD-adapter en plastic
beschermdoosje.
Transfersnelheid tot 90Mb/seconde.

•

•
•

8GB met adapter
16GB met adapter
32GB met adapter
64GB met adapter
128GB met adapter

434913
434914
434915
434916
434917

•
•

Integral UltimaPro SDHC klasse 10
kaarten beschikken over voldoende
snelheid om ervoor te zorgen dat
wanneer u een foto maakt, de data
sneller opgeslagen wordt.
Zo hoeft u minder lang te wachten
voordat u de volgende opname kunt
maken.
Zeer geschikt voor het gebruik van
digitale SLR-camera's.
Werkt perfect met de nieuwste HighDefinition digitale camcorders en
zorgen voor de goede, vloeiende videoopname, zelfs bij Full HD.
Inclusief beschermdoosje.
Transfersnelheid tot 90MB/seconde.

8GB met adapter
16GB met adapter
32GB met adapter
64GB met adapter
128GB met adapter

434918
434919
434920
434921
434922

16GB met adapter
32GB met adapter
64GB met adapter
128GB met adapter

434311
434312
434313
434314

SanDisk geheugenkaart
Micro SDXC Class 10 voor
Android
•

SanDisk geheugenkaart
SDHC Ultra Class10

•
•

•

Deze SanDisk SDHC-geheugenkaart
heeft een maximale
overdrachtssnelheid van 80 MB/s.
• Hij is in het bijzonder geschikt voor high
quality mobiele toestellen als digitale
camera's, smartphones en tabletcomputers.
• Deze kleine kunststof geheugenkaart is
inmiddels de standaard voor dataopslag 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.
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•
•

•

•

16GB
32GB
64GB

434909
434910
434911

Deze kaart is voor mobiele Androidsmartphones 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.

Data-opslagmiddelen

Philips geheugenkaart
Micro SDHC/XC Class10
+adapter
•

Deze Philips Micro SDHC/XC Class 10
geheugenkaart kan gebruikt worden in
mobiele telefoons, tablet PC's en alle
andere apparaten die Micro SDHC
ondersteunen.
• De meegeleverde Micro SDHC/XC
adapter stelt je in staat om de
geheugenkaart ook te gebruiken in
andere apparaten die SDHC/XC
ondersteunen.

16GB SDHC met adapter
32GB SDHC met adapter
64GB SDXC met adapter

434829
434830
434831

> GEHEUGENKAARTLEZERS

USB

Integral kaartlezer USB
2.0
•

De Integral Dual Slot SDXC kaartlezer
biedt een snelle en veilige manier van
overdracht van gegevens.
• Geschikt voor SD, SDHC, SDXC,
MicroSD, MicroSDHC en MicroSDXC
kaarten.
• Compatible met Apple en Windows.
• Plug-and-Play.

USB 2.0

434701

USB 3.0

434690

USB

Hama kaartlezer USB 3.0
alles in 1
•

•
•

•

•

Super-speed
gegevensoverdrachtsnelheid tot 5
Gbps.
Extra USB-kabel voor het verbinden
met pc/laptop.
Hot Swapping maakt de
gegevensuitwisseling direct van
geheugenkaart naar geheugenkaart
mogelijk.
Kaartlezer om alle gebruikelijke
geheugenkaarten te lezen en te
beschrijven.
Getest en geschikt voor USB 3.0,
achterwaarts compatibel met USB 2.0.

USB

Integral kaartlezer USB
3.0
•

•

•

•

zwart/zilvergrijs

418646

•

Deze kaartlezer beschikt over de
nieuwste USB3.0 Super Speed
Technology.
Geschikt voor overdracht van HDvideo's, foto's, games en grote
documenten.
Geschikt voor SD, SDHC, SDXC,
MicroSD, MicroSDHC en MicroSDXC
kaarten.
Compatible met Apple en Windows.
Plug-and-Play.

Product niet gevonden? Bel ons voor meer informatie!
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Data-opslagmiddelen
> RECORDABLE CD'S

Verbatim Recordable cd
•
•

•

•
•
•

CDR is een beschrijfbare schijf met een
capaciteit van 700MB.
Gegevens die erop worden opgeslagen
kunnen worden gelezen op een breed
scala aan schijfstations.
Hierdoor worden Verbatimschijven
gekenmerkt door een hoog niveau van
compatibiliteit tussen apparaten die
werken op uiteenlopende snelheden.
Superieure weerstand tegen UVstraling.
Levensduur bij archivering tot 40 jaar.
De cd's zijn voorzien van een wit
oppervlak dat extra bescherming biedt
voor de kwetsbare labelzijde.

Verbatim Recordable cd
AZO
•

De schijf kan worden beschreven met
een CD/DVDmarkeerpen.

•

Per stuk leverbaar.
Besteladvies pak à 10 stuks.
52 speed slimline

•
•

•

437028

•
•

•

Verpakkingseenheid per spindel.
52 speed spindel 25stuks
437026
52 speed spindel 50stuks
437030
52 speed spindel 100stuks
437038

•

CDR is een beschrijfbare schijf met een
capaciteit van 700MB.
Superieure weerstand tegen UVstraling.
Levensduur bij archivering tot 100 jaar.
De cd's zijn voorzien van een wit
oppervlak dat extra bescherming biedt
voor de kwetsbare labelzijde.
De schijf kan worden beschreven met
een CD/DVDmarkeerpen.

> REWRITABLE CD'S

BESTELLEN
VIA INTERNET

Verbatim ReWritable cd's
•

CDRW is een herbeschrijfbare schijf
met een capaciteit van 700MB.
• Voldoet aan de specificaties van
Orange Book Part III Version 2.
• CDRW met snelheden van 4x of 12x
werken niet in tragere stations.
• CDRW (Rewritable) betekent dat u de
schijf meerdere keren kunt gebruiken
en dat de inhoud van de schijf kan
worden gewist en overschreven.
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•

De CDRWschijven van Verbatim kunnen
minimaal 1000 maal worden
herbeschreven.
• De schijf heeft een wit oppervlak dat
extra bescherming biedt voor de
kwetsbare labelzijde.
• Hij kan worden beschreven met een
CD/DVDmarkeerpen.
12 speed juwelcase

437025

Bespaar tijd en geld door uw
artikelen elektronisch te bestellen.
U hebt 24 uur per dag toegang tot
onze gebruiksvriendelijke,
elektronische bestelsysteem en
onze catalogus. Met een paar
muisklikken hebt u razendsnel de
gewenste artikelen in huis.

•

Per stuk leverbaar.
Besteladvies pak à 10 stuks.
52 speed jewelcase
•

437027

Data-opslagmiddelen
> RECORDABLE DVD'S

Verbatim Recordable DVD
•
•
•
•
•
•
•

DVDRschijven zijn beschrijfbare
schijven met een capaciteit van 4,7GB.
Deze schijven voldoen aan de
specificaties van het DVDforum.
AZOopnamelaag.
Hoogste niveau van opnamestabiliteit.
Superieure levensduur voor
archivering.
Deze schijf is voorzien van een mat
zilverkleurig oppervlak.
Hierop kan worden geschreven met een
CD/DVDmarkeerpen.

Verbatim Recordable DVD
Printable
•
•
•

16 speed DVD-R spindel 10stuks 437049
16 speed DVD+R spindel 10stuks 437050
16 speed DVD-R spindel 25stuks 437045
16 speed DVD+R spindel 25stuks 437047
16 speed DVD-R spindel 50stuks 437046
16 speed DVD-R spindel 50stuks 437035

•
•
•

DVDRschijven zijn beschrijfbare
schijven met een capaciteit van 4,7GB.
Deze schijven voldoen aan de
specificaties van het DVDforum.
AZOopnamelaag.
Hoogste niveau van opnamestabiliteit.
Superieure levensduur voor
archivering.
Deze schijf is voorzien van een wit
oppervlak waarop met een inkjetprinter
kan worden afgedrukt.

•

Per stuk leverbaar.

• Besteladvies pak à 10 stuks.
16 speed DVD+R printable
jewelcase
16 speed DVD-R printable
jewelcase
16 speed DVD-R printable
spindel 25stuks

437033
437040
437044

> REWRITABLE DVD'S

Verbatim Recordable DVD
Double Layer

Verbatim ReWritable DVD
•

•

Dubbellaagse schijven (Double Layer of
Dual Layer) zijn beschrijfbaar met een
capaciteit van 8,5GB per zijde.
• Voldoet aan de specificaties van de
+RWalliantie (Double Layer) of het DVDforum (Dual Layer).
• Opnemen in twee lagen is mogelijk door
de aanwezigheid van een nieuwe
substraatlaag die zich tussen de beide
opnamelagen bevindt. Hierdoor kan de
laserstraal gegevens opnemen in beide
lagen.

•

•

Nadat de eerste laag is beschreven,
wordt de laser op de tweede
opnamelaag gericht.
• Superieure levensduur voor
archivering.
8 speed DVD+R Double Layer
jewelcase

•
•
•
•

437032

DVD RWschijven zijn herbeschrijfbare
schijven met een capaciteit van 4,7GB.
DVD RW is een sequentieel lees/schrijfmedium, in hoofdzaak
ontworpen voor video-opname en
doorlopende backuptoepassingen.
DVD RWschijven kunnen tot 1000 maal
worden beschreven.
Hogere weerstand tegen UVlicht.
Superieure levensduur voor
archivering.
Deze schijf is voorzien van een mat
zilverkleurig oppervlak.

•

Hierop kan worden geschreven met een
CD/DVDmarkeerpen.

•

Per stuk leverbaar.
Besteladvies pak à 5 stuks.
4 speed DVD+RW jewelcase
4 speed DVD-RW jewelcase
•

437029
437034

• Verpakkingseenheid per spindel.
4 speed DVD+RW
spindel 10stuks
437036
4 speed DVD-RW
spindel 25stuks
437037

Product niet gevonden? Bel ons voor meer informatie!
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Data-opberg- en -verzendmiddelen
> CD/DVD-HOEZEN

> CD/DVD-VERZENDMIDDELEN

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.
•

3L geheugenstickhoes
•

USB-tasje met sluiting 52,5x90mm.
• Een ideale manier om uw USB-sticks op
te bergen en te beschermen.

• Pak à 10 stuks.
52,5x90mm

10250 224000

• Pak à 5 stuks.
175x200mm/165x180mm

176939

• Doos à 100 stuks.
175x200mm/165x180mm

181282

wit 100 stuks

551264

> CD/DVD-HOEZEN

Quantore cd/dvd hoes
•

Papieren cd-enveloppen met klep en
zichtvenster.
• Stevig 90gr papier.

pak à 100 stuks zelfklevend
6832-100

551425

Fellowes cd/dvd-hoes
3L cd/dvd hoes

•

•

•

Per stuk leverbaar.
•

Voor het toevoegen van een cd-rom bij
een mailing, offerte, folder, catalogus of
ringband e.d.
• 127x127mm.

206

Besteladvies pak à 10 pakjes.
pak à 10 stuks zelfklevend
6832-10 551424
pak à 10 stuks
10295-10 551426

Papieren enveloppen voor cd's.
Gefabriceerd van wit, houtvrij papier.
• Inclusief venstertje met een diameter
van 10cm om de cd te kunnen zien.
• Voor opslag en transport van een cd.
•

• Doos à 50 stuks.
wit met klep

90690

400709

Data-opberg- en -verzendmiddelen
> CD/DVD-OPBERGMIDDELEN

Leitz Click en Store
opbergdoos voor cd of dvd
•

Opvallende en stijlvolle opslagdozen
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
127x124x320mm
60410001
531095
cd-box zwart 127x124x320mm
60410095
531096
dvd-box wit 190x135x320mm
531097
dvd-box zwart 190x135x320mm
60420095
531098

Quantore cd-doos
Quantore dvd-doos
•

Cd-doos met zwarte bodem en
transparante deksel.
• Standaarddikte 14mm of slimline
5,2mm.

•

Jewelcase 10 stuks
Slimline 25 stuks

223878
223879

• 18 literbox
buiten 480x390x200mm
binnen 380x310x170mm

394569

Voor het opbergen van 1 dvd.
Buitenzijde transparant overtrokken.
• Standaarddikte 14mm of slimline 7mm.
•

• Pak à 5 stuks.
standaarddikte
slimline

223882
223880

Realy Usefull cd-boxen
•
•
•
•
•
•

Really Useful opbergboxen zijn
stapelbaar met of zonder deksel.
Ze zijn zo sterk dat het het gewicht van
één persoon houdt.
Elk product is bestendig tegen
temperaturen van -15°C tot +80°C.
Volledig platte en versterkte bodem.
Het sluitmechanisme houdt de doos en
het deksel tezamen.
Capaciteit: 93 cd's of 44 dvd's.

Product niet gevonden? Bel ons voor meer informatie!
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Computer toebehoren
> TOETSENBORDEN

USB

Logitech toetsenbord
K120

USB

•

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.

zie pag.
101

Logitech draadloos
toetsenbord + muis MK120
•
•

Plug-and-play USB-verbinding.
• Vetgedrukte, helderwitte tekens maken
de toetsen gemakkelijker leesbaar.
Qwerty-toetsenbord

•

009228

U hoeft zich geen zorgen te maken dat
een ongelukje het einde van uw
investering betekent, omdat de
vloeistof gewoon weer uit het
toetsenbord loopt.

Geniet van responsieve en vloeiende
cursorbesturing die profiteert van
optische tracking met hoge definitie
(1000 dpi).

Qwerty-toetsenbord + muis

009234

2xAA

zie pag.
101

Logitech draadloos
toetsenbord + muis MK270

2xAA

Logitech toetsenbord
K400 plus

•

Logitech Wireless Combo MK270.
De betrouwbare draadloze combinatie
met de kleine Logitech Nano 2.4GHz
ontvanger.
• De geavanceerde draadloze 2.4GHzverbinding van Logitech combineert de
betrouwbaarheid van een draad met
het gemak van draadloos tot op 10
meter, zelfs in de drukste draadloze
omgevingen.
•

zie pag.
101

•

•

Het draadloze bereik kan variëren,
afhankelijk van omgevings- en
computeromstandigheden.

Qwerty-toetsenbord + muis
Azerty-toetsenbord + muis

009011
009016

Geniet van ontspannen bediening van
uw computer met tv-aansluiting met de
Logitech Wireless Touch K400 Plus.
• Bekijk video's, surf op het web, chat
met vrienden en meer, zonder van de
bank te komen.
• Het alles-in-een toetsenbord met
touchpad elimineert gedoe met
apparaten.

zie pag.
101

2xAAA

•

Een draadloos bereik van 10 meter
zorgt voor ononderbroken toegang tot
uw favoriete pc-naar-tv-entertainment.

Qwerty-toetsenbord

009030

2xAA

Logitech draadloos
toetsenbord + muis MK520

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.
• Een batterijlevensduur van 24
maanden voor het toetsenbord en 12
maanden voor de muis, met
automatische slaapstand en aanuitschakelaar.
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•

Stroomvoorziening 2xAAA batterijen
per onderdeel.

Qwerty-toetsenbord
+ muis draadloos
Azerty-toetsenbord
+ muis draadloos

009240
009241

De Logitech Wireless Combo MK520
brengt gemak binnen handbereik, of u
nu een laptop of desktop gebruikt.
• Het gestroomlijnde toetsenbord biedt u
de ruimte om comfortabel te typen,
terwijl de geronde Logitech Incurvetoetsen uw vingertoppen in de juiste
positie plaatsen.
• De muis van normaal formaat biedt
vloeiende, nauwkeurige lasertracking
en ligt goed in de linker- of rechterhand.

•

Draadloze, geavanceerde 2.4GHzconnectiviteit van Logitech.
• Batterijlevensduur kan variëren,
afhankelijk van gebruiks- en
computeromstandigheden.
• Stroomvoorziening 2xAAA batterijen
per onderdeel.
Qwerty-toetsenbord en muis

009238

Computer toebehoren

Ergonomisch
toetsenbord
R-Go Tools
Ergo Compact
•

USB

Quantore toetsenbord
•

Comfortabel toetsenbord, reduceert
vermoeidheid en voortdurend strekken
van de polsen.
• Voorzien van een USB-aansluiting.
• Zeer lichte aanslag.

zie pag.
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Qwerty-toetsenbord

435340

Dit Ergo Compact toetsenbord is een
zeer compact ergonomisch
toetsenbord.
• Bij gelijktijdig gebruik van toetsenbord
en muis blijven de handen altijd binnen
schouderbreedte.
• Dit geeft de schouder en elleboog een
natuurlijke, ontspannen houding en
voorkomt overbelastingsklachten zoals
RSI.
• 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
toetsenbord eenvoudig waardoor hij
ideaal is voor het nieuwe werken.
• Het toetsenbord is direct klaar voor
gebruik: plug & play!
• Afmeting 285x120x15mm.
• Kleur Zilver/Wit.
Qwerty toetsenbord zwart
Qwerty-toetsenbord zilver-wit

484199
484200

Qwerty-toetsenbord
Azerty-toetsenbord

484217
484218

2xAAA

HP draadloos toetsenbord
+ muis
•

HP Wireless Classic Desktop.
Geen connectoren of kabels!
• Het geavanceerde, klassieke 2,4-GHz
draadloze toetsenbord en de draadloze
muis zijn gebruiksklaar.
• Maak werken plezieriger met de HP
Wireless Classic desktop pc.
• Er zijn vijf multimediaknoppen en drie
volumeknoppen.
•

•

Stroomvoorziening 4xAAA batterijen
per onderdeel.
• Compatibel met Microsoft Windows
XP/Vista/7/8.
Qwerty-toetsenbord

436481

DOCUMENTEN
HOUDER

Ergonomisch toetsenbord
R-Go Tools Spilt
•
•
•

Het gebruik van documenten op de computerwerkplek brengt doorgaans een hogere
belasting van de nek- en schouderspieren met zich mee, doordat de documenten vaak
te laag of naast het toetsenbord moeten worden geplaatst. Door gebruik te maken van
een documenthouder en die te plaatsen is tussen de monitor en het toetsenbord,
ontstaat een betere houding van het bovenlichaam en hoofd, waardoor nek en
schouders minder worden belast. Dit omdat uw documenten en beeldscherm in 1 lijn
liggen met elkaar, waardoor uw kijkhoek minder vaak veranderd. Hierdoor nemen nek
en rugklachten aanzienlijk af

•

•

•
•

Goldtouch Travel Go2 is een gesplitst,
compact en lichtgewicht toetsenbord.
U stelt hem traploos in, in iedere
gewenste hoek van 0 tot 30 °.
Dit Plug and Play toetsenbord heeft
een korte reikafstand naar de muis,
zodat u binnen schouderbreedte kunt
werken voor een ergonomisch
verantwoorde werkhouding.
De Goldtouch Travel Go2 Geheel is
volledig inklapbaar, zodat hij uitstekend
in iedere laptoptas past.
De toetsen zijn even groot als die van
een laptop, dus groot genoeg voor de
wat grotere vingers.
Afmeting 343x152x25mm.
Kleur zwart.

Product niet gevonden? Bel ons voor meer informatie!
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Computer toebehoren
> MUIZEN

zie pag.
101

Quantore optische muis
•
•
•
•
•
•

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).

zwart/zilver
zwart/zilver draadloos

436164
436165

Ergonomische muis R-Go
Tools HE Mouse
•
•

•
•
•

•

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.

•

Kleur zwart-zilver.

medium rechts met
USB aansluiting
medium rechts draadloos
groot rechts met
USB aansluiting
groot rechts draadloos
medium links met
USB aansluiting
medium links draadloos

484201
484204
484209
484210
484208
484207

Ergonomiesche muis R-GoTools HE Break
•

"De" ergonomische verticale muis die u
helpt ongewenst gedrag te veranderen!
• De R-Go Break Mouse is een
ergonomische verticale muis die de
natuurlijke, ontspannen stand van arm
en hand waarborgt en daarnaast door
middel van kleursignalen aangeeft hoe
gezond u werkt.
• Indiceert met kleursignalen hoe gezond
u werkt en geeft tijdens het werk
pauze-adviezen.
• Stimuleert de muisbeweging vanuit de
arm in plaats vanuit de pols, zodat
overbelasting van kleine spieren en
pezen kan worden voorkomen.
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•

Heeft een ergonomische verticale vorm
(HE Mouse) waarmee de natuurlijk en
ontspannen stand van arm en hand
wordt gewaarborgd.
• De R-Go Break Mouse geeft met
kleursignalen (LED aan de duimzijde
van de muis) aan hoe gezond u werkt:
Groen betekent 'goed', oranje betekent
dat u een korte (micro) pauze zou
moeten nemen, rood betekent dat u
een pauze heeft overgeslagen of dat de
totale dagelijkse muistijd is
overschreden.

medium rechts met
USB aansluiting
large rechts met
USB aansluiting

484216
484215

Computer toebehoren

USB

HP muis X1000

USB

•

Hama optische muis Cino
•
•
•
•
•
•
•
•

Blue Wave sensor voor op bijna alle
oppervlakken.
Compacte optische 3-knops muis.
Pikt de geringste bewegingen op vrijwel
alle oppervlakken op.
Scroll wiel met de belangrijkste
functies voor eenvoudige navigatie.
Voor links en rechtshandige gebruikers.
800dpi sensor.
Met USB aansluiting.

•
•
•

zwart

436482

Kwaliteit en betrouwbaarheid in een
stijlvolle muis.
De HP muis X1000, die gebouwd is
volgens strenge standaarden en
richtlijnen, combineert een elegant,
modern design met geavanceerde
functionaliteit en een lange levensduur.
Strikte kwaliteitscontrole.
Een van 's werelds grootste
notebookfabrikanten.
HP levert geavanceerde producten, die
gebouwd zijn volgens de strengste
industriestandaarden.

zwart

436470

2xAAA

Hama draadloze muis
Mirano laser
•

Laser sensor voor exacte
muisbesturing op bijna alle
oppervlakken.
• Praktisch 4-weg scrollwiel voor
verticaal en horizontaal scrollen.
• Eenvoudig aan te sluiten.

wit
zwart

436499
436483

zie pag.
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HP draadloze muis X3000

2xAAA

•

Hama draadloze muis
AM7300
•
•

•

•
•

Deze muis pikt de fijnste bewegingen
op en laat perfecte controle toe.
De aparte aan/uit-knop zorgt ervoor dat
de batterij gespaard blijft, wanneer je
de muis niet gebruikt.
De USB-ontvanger is ontzettend klein
en kun je dus discreet in een vrije USBpoort plaatsen.
Het 2.4 GHz radiotechnologiesignaal
zendt tot 8m ver uit.
Geschikt voor links en rechtshandige
gebruikers.

2xAA

•

•
•

•
•

zwart

436500

•

Doe de kabels weg en geniet van
draadloze vrijheid.
De HP muis X3000, die gebouwd is
volgens strenge standaarden en
richtlijnen, combineert een elegant,
modern design met geavanceerde
functionaliteit en een lange levensduur.
Glanzend zwart en een geraffineerde
metallic-grijze glans.
Deze muis is met zijn compacte
formaat uitermate geschikt voor het
gebruik met notebooks.
2,4-GHz draadloze verbinding geeft u
vrijheid.
Batterijlevensduur van 12 maanden.
Werkt op 2xAA batterijen.

zwart

H2C22AA

436471

Product niet gevonden? Bel ons voor meer informatie!
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USB

Logitech muis M100
zie pag.
101

•
•

Logitech muis B170

•
•

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
maanden lang op één enkele AAbatterij.

•

•

Instellen is eenvoudig: sluit de kleine
draadloze ontvanger aan op de USBsleuf.
• U hoeft helemaal niets te koppelen en
geen software te installeren.
zwart

•
•

009020

Eenvoudige optische muis sluit je snel
en gemakkelijk op een USB-poort aan.
U hoeft geen software te installeren.
Comfortabel, symmetrisch ontwerp.
Speciaal ontworpen om zowel de linkerals de rechterhand in de watten te
leggen, zodat u comfortabel kunt
blijven werken, zelfs na uren gebruik.
Optische tracking.
Geniet van responsieve, soepele
cursorbesturing en nauwkeurige
tracking, en gemakkelijke tekstselectie
dankzij optische tracking met hoge
definitie (1000 dpi).

zwart

009226

antraciet/zwart

009193

USB

Logitech muis M500

zie pag.
101

•

Superieur scrollen.
Krachtig aanwijzen.
• Het supersnelle scrollwiel en een
precieze lasersensor maken deze muis
het ideale maatje.
• Het geronde ontwerp is van het
perfecte formaat en subtiel gevormd
en geeft u de ondersteuning die u nodig
heeft voor werken en gamen.
• Dankzij twee aanpasbare duimknoppen
kunt u sneller en gemakkelijker dingen
gedaan krijgen.
•

Logitech draadloze muis
M185
•

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.
•

zwart

009027

zie pag.
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Logitech draadloze muis
M235

Logitech draadloze muis
M325

•

De M235, de comfortabele,
betrouwbare muis met een
nauwkeurigere navigatie en zachte
rubberen grips.
• Profiteer van nauwkeurig klikken en
aanwijzen, op oppervlakken die andere
optische muizen niet aankunnen, terwijl
u naar uw favoriete websites surft
dankzij Logitech Advanced Optical
Tracking.
• Geavanceerde, draadloze 2.4GHzverbinding.
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•
•

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

•
•
•
•

Logitech heeft weer een nieuwe muis
met de draadloze M325.
De muis heeft een ergonomische vorm
en ook compacte afmetingen.
Vooral geschikt voor bij laptops.
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 kunnen onderscheiden.

•

Bijzonder is het energiezuinige
ontwerp, waardoor de muis op een
enkele AA batterij tot 18 maanden mee
gaat.

zwart/grijs

009000

Computer toebehoren
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2xAA

Logitech draadloze muis
M560

Logitech draadloze muis
M525

•

•

Logitech Wireless Mouse M525.
De perfecte mix van prestatie, precisie
en prijs.
• Het innovatieve, uiterst nauwkeurige
wiel heeft een palrad met nog meer
tanden per millimeter waardoor u
sneller en gemakkelijker door lange
webpagina's kunt scrollen.
• Het ergonomisch gevormde ontwerp en
de zachte rubberen grips passen zich
aan uw hand aan.
•

•

En dankzij de batterijlevensduur van 3
jaar hoeft u zich geen zorgen te maken
over het vervangen van batterijen.
• Werkt op 2xAA batterijen.
zwart

009007

Logitech Wireless Mouse M560 is
ontworpen voor urenlang comfort.
• Of u nu links- of rechtshandig bent, uw
hand wordt op natuurlijke en
comfortabele wijze ondersteund.
• De twee duimknoppen zijn
geprogrammeerd voor functies van het
Windows 8-startscherm en schakelen
tussen desktops zodat u snel en
gemakkelijk kunt schakelen tussen de
traditionele Windows-desktop en
toepassingen en de nieuwe,
schermvullende Windows 8-interface.

•

En een knop voor het Windows 8randmenu die vlak achter het scrollwiel
zit, biedt u snelle toegang tot de
toepassingsschakelaar en Charms-balk.

zwart

009012
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Logitech draadloze muis
M705

zie pag.
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•

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.
• Hij gebruikt een kleine draadloze
ontvanger die in uw computer blijft
zitten.
• Lasertracking zorgt voor soepele,
responsieve cursorbesturing.

Logitech Bluetooth muis
M535
•
•

De geronde vorm voor de rechterhand
zorgt ervoor dat de muis aan het einde
van de dag nog net zo comfortabel
aanvoelt als aan het begin.
• Werkt op 2xAA batterijen.
zwart

009235

Kan via Bluetooth met vrijwel elk
draadloos apparaat worden verbonden.
• Of u nu verslaafd bent aan Mac of
alleen maar Windows of Chrome OS
gebruikt, liever een Windows- of
Android-tablet gebruikt of hiertussen
schakelt, de M535 werkt gewoon.
• Geronde vorm met rubberen grip.

•

Slimme bediening en handige navigatie.
Draadloos bereik: 10m.
• Optische sensor van laserkwaliteit.
• Voeding 1xAA batterij.
• Afmetingen 61x100,5x33mm.
•

grijs
blauw

009031
009032
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USB

Logitech Trackball Marble

Logitech draadloze
Trackball M570

•

De Logitech TrackMan Marble biedt u
superieur comfort voor linker- en
rechterhand.
• Symmetrisch ontwerp biedt langdurig
comfort.
• Met de handige knopbediening kunt u
gemakkelijk vooruit en achteruit
wanneer u op het web surft.
• Klik tegelijk met de grote knoppen en
gebruik de bal om automatisch te
scrollen.

•
•

Knoppen met vingertopbediening
bieden snelle, nauwkeurige
cursorbesturing.
• De gepatenteerde optische Marbletechnologie garandeert vloeiende
tracking.
antraciet

009014

De Logitech Wireless Trackball M570
biedt u een ander soort comfort.
• Deze stabiele trackball blijft op zijn
plaats en de geronde vorm ondersteunt
uw hand zodat u gemakkelijk de hele
dag kunt werken.
• U krijgt nauwkeurige cursorbesturing
waar u de trackball maar wilt gebruiken:
harde tafels en luie stoelen zijn allemaal
geen probleem voor uw M570.

•

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.
• Werkt op 1xAA batterij.
antraciet

Product niet gevonden? Bel ons voor meer informatie!
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> MUISMATTEN

Quantore muismat
ultradun
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

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.
•

grijs
zwart
rood
blauw

484060
484061
484062
484063

ultra dun

484729

Fellowes muismat
Microban
Fellowes muismat dun
•

Muismat met ingebouwde Microban
bescherming gaat de groei van
schadelijke bacteriën tegen, voor een
verlengde levensduur van het product.
• Geschikt voor optische en lasermuizen.
• Antislip rubberen achterkant.
• Formaat 204x230x4mm.

•

Antislip onderkant in rubber.
Duurzaam polyester oppervlak zorgt
voor betere muisprestaties.
• Gemaakt van 50% gerecycled
materiaal.
• Formaat 200x228x4mm.
•

zwart

426292

zwart
rood
blauw
grijs

58024
58022
58021
58023

436221
436222
436223
436224

> MUISMATTEN MET POLSSTEUN

Quantore gel-polssteun
voor muis
Quantore muismat met
gel-polssteun

•

Ondersteunt uw pols en zorgt voor
comfort en een juiste ergonomische
houding.
• Voorgevormde kussentjes met speciale
gel.
• Ontspannend en minder drukgevoelig.
• Antislip onderzijde.
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•

zwart

363323

Geschikt voor optische en trackball
muizen.
• Speciaal oppervlak voor betere
tracking.
• Antislip onderzijde.

zwart

363321

Computer toebehoren

Quantore muismat met
gel-polssteun

Fellowes muismat met
polssteun I-Spire

•

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

Biedt een zachte en koele
ondersteuning aan uw polsen.
• Innovatief flexibel ontwerp zorgt voor
comfort tijdens het muisgebruik.
• Frisse uitstraling past in elk huis of
kantoor.
• Eenvoudig te reinigen.

•

Ondersteunt uw pols en zorgt voor
comfort en een juiste ergonomische
houding.
• Geschikt voor optische en lasermuizen.
• Afmetingen 255x200x29mm.
zwart

9472902

436076

> POLSSTEUNEN VOOR TOETSENBORD

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

363322

Fellowes polssteun HealthV memory foam
•

•

•

•
•

De buitenkant is gemaakt van
duurzaam Lycra voor maximaal
comfort.
De zachte schuimvulling zorgt voor een
ergonomisch verantwoorde positie van
de hand.
Gepatenteerd Health V-kanaal
vermindert de druk op de middelste
zenuw van de pols om zo het carpale
tunnelsyndroom te helpen voorkomen.
Met Microban antibacteriële
bescherming.
De handpalmsteun glijdt met de muis
mee voor een gezonde, natuurlijke
beweging.

Fellowes polssteun I-Spire
•

•
•
•

polssteun voor toetsenbord
muismat met polssteun

436180
436181

•

Het innovatieve flexibele ontwerp biedt
comfort en ondersteuning tijdens het
typen.
Zorgt voor een zachte en koele steun
aan uw polsen.
Frisse uitstraling past in elk huis of
kantoor.
Ondersteunt uw pols en zorgt voor
comfort en een juiste ergonomische
houding.
Past bij de andere producten uit de ISpire reeks.

zwart

9480201

436077

Product niet gevonden? Bel ons voor meer informatie!
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> WEBCAMS

USB

USB

Hama Webcam AC-150

Logitech webcam C270

•

•

•
•

•
•

•

USB-A-stekker.
Geen geïntegreerde Microfoon.
Handmatig instelbare verlichting met 6
LED’s, voor een betere kwaliteit bij
slechte lichtomstandigheden.
Makkelijk video‘s en foto‘s per e-mail
versturen.
Gebruik van de videofunctie binnen
verschillende instant messaging
toepassingen (internet-telefonie) en
ICQ, MSN Messenger, Skype, Yahoo,
AOL AIM etc.
De voet van de webcam kan als
standaard naast TFT‘s of als klemvoet
voor notebooks gebruikt worden.

•

•

•
•

zwart

418655

Bellen met beeld in HD-kwaliteit is een
fluitje van een cent.
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
belangrijk is.

antraciet

009006

> BEVEILIGINGSOPLOSSINGEN

Kensington
beveiligingsset Portable
Lock

Kensington
beveiligingsset Ultra Lock
•

• Bescherm uw laptop en persoonlijke

informatie onderweg met het Kensington
Portable Combination-laptopslot.
• De drukknop kan met één hand worden
bediend voor gemakkelijke installatie
terwijl de Kensington T-bar het slot van
uw laptop beveiligt.
• De zichzelf oprollende kabel kan tot 6
inches worden uitgerekt om te worden
verankerd aan een bureau of vaste
structuur, terwijl deze opgerold slechts 3
inches lang is en gemakkelijk kan worden
meegenomen.

• Slot met combinatie van 4 wieltjes

zonder sleutel.
portable lock

K64670

436260

Bescherm uw laptop en persoonlijke
informatie met het Kensington
Combination Ultra-laptopslot.
• De drukknop kan met één hand worden
bediend voor gemakkelijke installatie
terwijl de Kensington T-bar het slot van
uw laptop beveiligt.
• Een combinatie van 4 wieltjes zonder
sleutel is gemakkelijk opnieuw in te
stellen en biedt 10.000 mogelijke
combinaties.
• Veranker het slot gemakkelijk aan een
bureau, tafel of een andere vaste
structuur en u bent ultragoed beveiligd.

> GEREEDSCHAP

ultra laptop lock

K64675

436261

> HUBS

USB

Hama Hub USB 2.0 4 polig
•

•

Hama schroevendraaierset
•

Onmisbaar voor fijnmechanische
werkzaamheden bijv. aan electronische
apparatuur.
• In elegante etui in leer-look.
• Set bestaande uit: stabiele volledig
metalen handgreep met antislip
geribbeld oppervlak, 3 bits „steek“, 3
bits kruiskop, 6 bits torque.
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•

•

•

13 delig

418641

High-speed
gegevensoverdrachtsnelheid tot 480
Mbps.
Topside Socket zorgt voor het makkelijk
en snel aansluiten van de USBapparatuur aan de bovenzijde.
Grote afstand tussen de aansluitingen
voor het probleemloos aansluiten van
brede USB-stekkers/-dongles.
Verdeler voor aansluiting van max. 4
USB-randapparaten (bijv. printer, muis
etc.) op een USB aansluiting.
USB 2.0 (ook compatibel met eerdere
versies).

wit
zwart

418644
450307

Computer toebehoren
> HEADSETS & SPEAKERS

STEREO
STEREO

Logitech speakerset Z130
Logitech speakerset Z150
•

Twee 2.0-multimediaspeakers met
dubbele invoer leveren 6 watt
piekvermogen en helder stereogeluid.
• Eenvoudige, handige bediening dankzij
integratie van volume en stroom.

•

De Z150 heeft een handige
hoofdtelefoonaansluiting zodat u in alle
rust kunt luisteren.
• Compatible met audioapparaten met
uitgang van 3,5mm.
zwart

009029

zwart

009009

•

Met de Logitech Speakers Z130 wordt
het gemakkelijk om te genieten van uw
muziek, films en games.
• Met een totaal vermogen van vijf watt
luistert u naar helder en krachtig
stereogeluid.

•

De volumeregelaar en aan/uit-knop zijn
gemakkelijk te vinden en eenvoudig in
gebruik.

zwart

009005

USB

Logitech headset H340
•

De Logitech USB-Headset H330 biedt
helder, digitaal geluid voor
internetgesprekken op uw Mac of pc
met de eenvoud van plug-and-play.
• Dankzij de ruisonderdrukkende
microfoon hoeft u geen strijd te leveren
met de achtergrondruis om u
verstaanbaar te maken.
• Dankzij stereogeluid is uw headset ook
geschikt voor muziek en films.

USB

Logitech headset H390
•

Omring uzelf met comfort.
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.
• Bovendien zijn de hoofdband en
microfoon verstelbaar voor urenlang
comfortabel gebruik.
• 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.

Philips headset SHL3070

•

•

antraciet

009010

De Philips SHL3070-hoofdtelefoon
beschikt over BASS+ en
luidsprekerdrivers van 32mm die een
grootse, diepe bas produceren.
• Met de draaibare oorschelpen en
verstelbare hoofdband kan elke drager
zeker zijn van een geweldige pasvorm.
• Dankzij het plat opvouwbare ontwerp is
de BASS+ hoofdtelefoon eenvoudig op
te vouwen en op te bergen, een ideale
reisgenoot dus.
• Zachte, ademende oorkussens bieden
optimaal comfort bij lange
luistersessies.

•

•
•
•
•
•

Het gesloten akoestische ontwerp
blokkeert omgevingsgeluiden en zorgt
voor een verbeterde geluidsisolatie om
uw luisterervaring te optimaliseren.
Frequentiebereik 9/23000Hz.
Impedantie 32ohm.
Diameter van luidspreker 32mm.
Maximaal ingangsvermogen 40mW.
Gevoeligheid 103dB. *

zwart

Product niet gevonden? Bel ons voor meer informatie!

418746
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Computerkabels
> VIDEOKABELS

HDMI

Hama HDMI High Speed
kabel
•
HDMI

•

Hama HDMI High Speed
kabel
•
•

HDMI kabel voor perfecte Full-HDkwaliteit met hoge resolutie van
1920x1080 pixels.
• Om een PC/notebook/tablet met een
beeldscherm/TV of projector te
verbinden en digitale audio- en
videogegevens en -signalen over te
dragen.

•
•

•

Stevige stekkers en
spanningversterkers, hoge
mechanische resistentie.

•

150mm

436084

HDMI-kabel voor perfecte, Ultra-HDbioscoop-kwaliteit met hoge resolutie
4096x2160 pixels (4K).
Extra afscherming voor een goede
vermindering van elektromagnetische
storingen.
3D-overdracht door uitgebreide
bandbreedte.
Geïntegreerd kanaal voor de overdracht
van netwerkgegevens tot 100 Mbit/s.
Terugvoeren van het audiosignaal
zonder extra audiokabel (ODT, cinch,
etc.).
Binnengeleider van koper voor optimale
overdrachtseigenschappen.

300cm
180cm

435991
436156

HDMI
HDMI

Hama HDMI 24K Gold High
Speed kabel

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.
• Dubbel afgeschermd voor het
verminderen van elektromagnetische
storingen.
• 3D-overdracht door uitgebreide
bandbreedte.

•

Geïntegreerd kanaal voor de overdracht
van netwerkgegevens tot 100 Mbit/s.
• Terugvoeren van het audiosignaal
zonder extra audiokabel (ODT, cinch,
etc).
• Binnengeleider van koper voor optimale
overdrachtseigenschappen.
300cm
500cm

435989
435990

HDMI™-kabel voor perfecte, Ultra-HDbioscoop-kwaliteit met hoge resolutie
4096x2160 pixels (4K).
• Massief metalen stekker voor optimale
afscherming van storingen van
buitenaf.
• Vergulde stekker voor verbeterde
contactkwaliteit en optimale
signaaloverdracht.
• Dubbel afgeschermd voor het
verminderen van elektromagnetische
storingen.

•

Ferrietkern voor het verminderen van
storingen en voor een perfecte
signaaloverdracht.
• 3D-overdracht door uitgebreide
bandbreedte.
75cm

435976

HDMI

Hama HDMI Ultra HD kabel
DVI

•

•

•

•
•

DisplayPort-adapter voor perfecte
Ultra-HD-kwaliteit met hoge resolutie
3840x2160 pixels.
Vergulde stekker met lage
overgangsweerstanden voor een
betrouwbare signaaloverdracht.
Dubbel afgeschermd voor het
verminderen van elektromagnetische
storingen.
Stekker met vergrendeling voor een
betrouwbare bevestiging.
Binnengeleider van koper voor optimale
overdrachtseigenschappen.
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HDMI

Hama HDMI-DVI/D kabel
•

180cm

436109

Voor full-HD-kwaliteit met hoge
resolutie 1920x1080 pixels.
• Vergulde stekker met lage
overgangsweerstanden voor een
betrouwbare signaaloverdracht.
• Dubbel afgeschermd voor het
verminderen van elektromagnetische
storingen overdracht van digitale
videodata en stuursignalen.

•

Zuiver digitale, ongecomprimeerde,
verliesvrije overdracht.

200cm

435983

Computerkabels

VGA
HDMI

USB-B

Hama VGA kabel
Hama HDMI-Mini display
poort

•

•

Full-HD-kwaliteit met hoge resolutie tot
1920x1080 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.
• Binnengeleider van koper voor optimale
overdrachtseigenschappen.
zwart

436167

15-polige HDD-stekker - 15-polige HDDstekker.
• Extra afscherming voor een goede
vermindering van elektromagnetische
storingen.
• Om een PC of notebook met een
scherm, televisie of projector te
verbinden.
• Aanbevolen voor monitordiagonaal tot
max. 43 cm (17").

180cm
180cm 10 stuks

436001
436085

300cm

435998

180cm

436012

VGA

Hama VGA Profi kabel
•

15-polige HDD-stekker – 15-polige HDDstekker.
• Dubbel afgeschermd voor het
verminderen van elektromagnetische
storingen.
• Ferrietkern voor het verminderen van
storingen en voor een perfecte
signaaloverdracht.
• VGA-Out op VGA-IN.

HDMI

VGA

Hama HDMI VGA adapter
•
•

•

•
•

Voor full-HD-kwaliteit met hoge
resolutie 1920x1080 pixels.
Vergulde stekker met lage
overgangsweerstanden voor een
betrouwbare signaaloverdracht.
Extra afscherming voor een goede
vermindering van elektromagnetische
storingen.
Binnengeleider van koper voor optimale
overdrachtseigenschappen.
De adapter is ook voorzien van een
3,5mm jack-uitgang om de audio weer
te geven.

DVI

Hama DVI-DUAL kabel
•

zwart

418637

DVI dual link: DVI 24+1 (24 pins digitaal,
1 pin analoog).
• Voor het aansluiten van een grafische
kaart met digitale DVI-uitgang op een
monitor met digitale DVI-ingang.
• Voor LCD’s met een standaard
resolutie van max. 2048x1536 pixels
(QXGA).
• Kabelmateriaal voldoet aan de ULstandaard.

Product niet gevonden? Bel ons voor meer informatie!
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Computerkabels
> NETWERKKABELS

BESTELLEN
VIA
INTERNET

Bespaar tijd en geld door uw
artikelen elektronisch te
bestellen. U hebt 24 uur per dag
toegang tot onze
gebruiksvriendelijke,
elektronische bestelsysteem en
onze catalogus. Met een paar
muisklikken hebt u razendsnel de
gewenste artikelen in huis.

Hama CAT5 adapter
•

Modulaire 8p8c (RJ45) koppeling.
Verlengadapter voor CAT5netwerkkabels.
• Afgeschermde uitvoering.
•

CAT5e 2x RJ45 socket

436006

Hama CAT5 - USB adapter
•

8p8c Modular Socket.
USB-A-Stekker 2.0.
• Netwerksnelheid: 10/100 Mbps.
• LED geeft de toestand van het toestel
aan.
•

Adapter Hama CAT5 USB 2.0 fast
ethernet
436032

Hama CAT6 PIMF kabel
•
•
•

Hama CAT5e UTP kabel
•
•
•
•
•
•

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).
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150cm
300cm
500cm
750cm
1000cm
300cm 25 stuks
500cm 25 stuks
2000cm 10 stuks

436168
436013
436014
436157
436169
436090
436091
436095

•
•
•

Met 8p8c-stekker (RJ45) - 8p8c-stekker
(RJ45).
PIMF (paren in folie van metaal).
Vergulde stekker met lage
overgangsweerstanden voor een
betrouwbare signaaloverdracht.
Dubbel afgeschermd voor het
verminderen van elektromagnetische
storingen.
Hoogwaardige categorie-6
netwerkkabel.
Stekkerspecificatie conform EIA/TIA
56813
Geschikt voor 10BaseT, 100BaseT en
100BaseT4 netwerken.

150cm
300cm
500cm
750cm
1000cm

436152
436153
436154
436099
436155

Computerkabels
> DATAKABELS
USB

USB

Hama USB 2.0 A-A kabel
•

A-stekker – A-stekker.
Extra afscherming voor een goede
vermindering van elektromagnetische
storingen.
• Attentie, niet als USB verbindingskabel
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.

Hama USB 2.0 A-A
Extension kabel

•

•

A-stekker – A-contrastekker.
Extra afscherming voor een beter
bescherming tegen elektromagnetische
storingen.
• Ook compatibel met USB 1.1.
• Max. Dataoverdrachtsnelheid 480
MBit/s.
•

180cm

435987

MINI-B

USB-B

Hama USB 2.0 A-B kabel

MICRO-B

436163
436166
418736

USB

Hama USB 2.0 A-USB Mini
B kabel

USB

• Type A-stekker – B-stekker.
• Extra afscherming voor een beter
bescherming tegen elektromagnetische
storingen.
• Ook compatibel met USB 1.1.

180cm
300cm
500cm

180cm
180cm 25 stuks
300cm 10 stuks

418664
436086
436087

• A-stekker – mini-B-stekker.

• Voor het aansluiten van rand- en

• Vergulde stekker met lage overgangs-

elektronische apparatuur (bijv. digitale
camera’s, externe harde schijven, MP3spelers) op de pc/notebook.
• Max. Dataoverdrachtsnelheid: 480 MBit/s.

weerstanden voor een betrouwbare
signaaloverdracht.
• Extra afscherming voor een goede
vermindering van elektromagnetische
storingen.

180cm transparant

418737

USB

USB

Hama USB 2.0 A-USB
Micro B kabel Gold
Hama USB 3.0 A-A verleng
kabel

•

A-stekker – micro-USB-stekker.
• High-speed
gegevensoverdrachtsnelheid tot 480
Mbps.
• Vergulde stekker met lage
overgangsweerstanden voor een
betrouwbare signaaloverdracht.
• Dubbel afgeschermd voor het
verminderen van elektromagnetische
storingen.

USB-C

•
•

Verbindt pc/notebook met mobiele
telefoon, rand- en elektronische
apparatuur.
• Ook compatibel met USB 1.1.
180cm

436136

Om een USB 3.0-kabel of een toestel
met USB 3.0 uit te breiden via een
geïntegreerde kabel.
• Uiterst snelle gegevensoverdracht tot
5 Gbit/s.
• Vergulde stekker met lage
contactresistentie voor een veilige
signaaloverdracht.

•

Dubbele afscherming zodat de
elektromagnetische interferentie sterk
gereduceerd wordt.

180cm

435992

USB

Hama USB 3.1 A-USB C
kabel
•

Voor aansluiten van een USBeindapparaat met USB-C-aansluiting
(bijv. smartphone, tablet, externe harde
schijf) op een notebook/pc/oplader.
• Super-speed
gegevensoverdrachtsnelheid tot 5
Gbps.
• Vergulde stekker met lage
overgangsweerstanden voor een
betrouwbare signaaloverdracht.

•

Dubbel afgeschermd voor het
verminderen van elektromagnetische
storingen.
• Grote kabeldoorsnede en
binnengeleider van koper voor optimale
overdrachtseigenschappen.
• SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen.1).

75cm
180cm

413812
413811

Product niet gevonden? Bel ons voor meer informatie!
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Computerkabels
> STEKKERDOZEN

Hama stekkerdoos met
schakelaar
•

Hama stekkerdoos
•

Eenvoudige 6-weg stekkerdoos met
randaarde.
• Lengte 300cm.

6-voudig zwart

436098

Deze hittebestendige kunststof
stekkerdoos heeft ophangogen
waardoor wandmontage mogelijk is.
• Tevens heeft de stekkerdoos een
tweepolige, verlichte
veiligheidsschakelaar en een praktische
kabelhouder.
• Lengte 150cm

6-voudig zwart

436103

6-voudig wit
6-voudig zwart

436100
436101

• Zakje van 100 stuks.
2,5x100mm Ø20,5mm zwart
4,8x200mm Ø49,5mm zwart
4,8x300mm Ø81mm zwart

436361
436362
436363

• Zak à 100 stuks.
10 en 20cm

436360

Hama stekkerdoos met
schakelaar
•

•
•
•
•

Beveiliging van de aangesloten
apparatuur tegen overspanning door
bijv. indirecte blikseminslag.
Geïntegreerde ophangogen maken
wandmontage met schroeven mogelijk.
Met kinderbeveiliging
Met verlichte schakelaar.
Lengte 200cm.

Hama stekkerdoos met
beveiliging
•

6-voudig zwart/grijs

436102

Stekkerdoos wit met
overspanningbeveiliging egen o.a.
blikseminslag.
• Lengte 140cm.

> KABELMANAGEMENT

Dataflex kabelgeleider
Flexibel
Inbindstrips
•

Voorkomt struikelen en
kabelbeschadigingen op druk belopen
plaatsen.
• Voorzien van aflopende randen en
antislip ribbels.
• Drie ruime kamers voor optimale
scheiding van data en spanningskabels.

•

Zwarte kabelbinders.
Kabelbinders worden gebruikt voor het
samenbinden van kabels of andere
materialen.
• Eenmalig te gebruiken.
• Lengte 10, 20 én 30cm.
•

150cm zwart
300cm zwart

484459
484460

CleverPack inbindstrips
Cleverpack Klittenband
•

Kabelbinders gemaakt van klittenband
dat dubbelzijdig werkt.
• Haak en lus is als één geheel
geproduceerd, waardoor er rug aan rug
gekleefd kan worden.

•

Hersluitbaar, snelle montage, zeer dun
en flexibel, hoge kwaliteit met sterke
hechting en blijft gesloten, laat niet uit
zichzelf los.
• Breedte 16mm, lengte 10m.
10m

802048

•

Transparante kabelbinders in handige
assortiverpakking.
• Kabelbinders worden gebruikt voor het
samenbinden van kabels of andere
materialen.
• Eenmalig te gebruiken.
• Lengte 10 en 20cm.
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Reiniging
> REINIGING VOOR BEHUIZING

Quantore luchtdrukspray
•

Quantore universele
reinigingsdoekjes

•
•

Voor het zorgvuldig reinigen en
verzorgen van omkastingen en
oppervlakken van computers, printers
en andere kantoorapparatuur.
• Antistatisch.
• Laat geen strepen na, reinigt zacht en
grondig.

•
•
•

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

701560

260ml

701570

Fellowes oppervlakte
schuimreiniger
•

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
absorberende droge doekjes.

•

•
•
•

Fellowes luchtdrukspray
omkeerbaar
•

400ml

436031

Airduster is ideaal voor het verwijderen
van vuil en stof in ontoegankelijke
plekken zoals printers, toetsenborden
en andere elektrische apparatuur.
• Deze airduster kan in verschillende
hoeken en standen worden gebruikt.

> REINIGING MET LUCHTDRUK

Fellowes oppervlakte
reinigingsdoekjes
•

100 voorbevochtigde
oppervlaktereinigingsdoekjes in een
hersluitbare dispenser.
• Nieuw doseringsdeksel voor
gemakkelijk uitnemen van uw doekjes.
• Geschikt voor gebruik op plastic,
metalen en gelamineerde oppervlakken
inclusief toetsenborden, printers en
bureaubladen (niet geschikt voor
gebruik op glazen oppervlakken of op
schermen).
• De antistatische eigenschappen helpen
de opbouw van stof te voorkomen.
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Fellowes luchtdrukspray
HFC/CFK vrij
•

dispenser à 100 doekjes

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 alleen
rechtop te gebruiken.

350ml

701515

Reiniging
> REINIGING VAN TOUCHSCREENS

Fellowes tablet en
Smartphone reinigingsset
•
•
•
•
•

Speciaal ontwikkeld voor het reinigen
van tablets en e-readers.
Bevat beeldschermreinigingsspray en
een microvezeldoek.
Verwijdert vingerafdrukken.
Antistatisch en streepvrij.
Minimale alcoholinhoud minder dan 1%.

reinigingsset voor tablet
9930501
436063
reinigingsset voor smartphone
9910601
436070

> REINIGING VOOR BEELDSCHERMEN

Quantore flatscreen
reinigingsdoekjes

Fellowes
beeldschermreiniger

•

•

Reinigingsdoekjes voor lcd- en tftbeeldschermen, laptops, pda-schermen
en andere apparatuur.
• Antistatisch.
• Laat geen strepen na, reinigt zacht en
grondig.

dispenser à 100 reinigingsdoekjes
701561

Reinigt glazen scannerplaten, pad,
schermfilters, lcd beeldschermen en
laptopschermen.
• Droogt snel voor een streepvrij
resultaat.
• Antistatisch.

spray 125ml + 20 doekjes
spray 250ml

436033
701524

25 natte doekjes
flacon + reiniger

701521
701558

Fellowes
beeldschermreinigerdoekjes
•

•
•
•
•
•
•

100 voorbevochtigde biologisch
afbreekbare crêpe doekjes in een
hersluitbare dispenser.
Nieuw doseringsdeksel voor
gemakkelijk uitnemen van uw doekjes.
Geavanceerde formule zorgt voor een
perfect strepenvrij scherm.
Herbruikbare dispenser.
Antistatisch.
Minimale alcoholinhoud is minder dan
1%.
Reinigt glazen scannerplaten, pda's,
schermfilters, tft/lcd beeldschermen en
laptopschermen.

Fellowes laptop
reinigingsproducten
•

dispenser met 100 doekjes

701479

Deze reiningsproducten zijn speciaal
ontwikkeld voor het schoonmaken van
uw laptopscherm.
• Reinigt en verwijdert vlekken en vuil en
brengt een beschermende laag op uw
beeldscherm aan.
• Streepvrij, antistatische formule om
het aantrekken van stof tegen te gaan
en zorgt voor een helder en streepvrij
beeldscherm.

Product niet gevonden? Bel ons voor meer informatie!
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Laptoptassen en attachékoffers
> LAPTOPTASSEN

Hama laptoptas Sleeve
Comfort

Hama laptoptas Sleeve
Montego

•

•

•

•
•
•

•

Ruime voortas voor verder toebehoren
of persoonlijke dingen.
Met optimale beschermende werking
van IPM-materiaal (impact-protectionmemoryfoam).
Tas met ritssluiting voor
voedingsadapter en toebehoren.
Gevoerde tas.
De bekleding past zich aan aan de vorm
van de notebook en "onthoudt" de
contouren van de notebook.
Gewicht 240gr.

•
•
•
•

Comfort 13,3" 33x3x25cm zwart 434950
Comfort 15,6" 38,5x3x28cm zwart
434951

•
•

Tas waarin een notebook veilig kan
worden opgeborgen, beschermd tegen
vuil en krassen.
Ruime voortas voor verder toebehoren
of persoonlijke dingen.
Grote zak aan de voorkant voor
accessoires en persoonlijke spullen.
Groot, gewatteerd hoofdcompartiment.
Spanband om de notebook vast te
zetten.
Afneembare schouderriem.
Gewicht 460gr.

Montego 15,6" 42x7x30,5cm zwart
435337
Montego 17,3" 45x7,5x33cm zwart
435338

Wenger laptoptas Index
16"
•
•
•

Wenger laptoptas Legacy

•

•

•

•
•
•
•
•

Met beschermend computervak.
Lichtgewicht en compact design.
Fraai in eenvoud.
Geen ruimte voor accessoires.
Checkpoint friendly design.
Materiaal superzacht Neoprene.

2,5x36,8x29,2cmvoor 14,1-inch
33527
435628
3,2x43,2x30,5cmvoor 15,6-inch
33528
435629

•
•
•

Leuke, compacte laptoptas met extra
vak voor tablet.
Voor laptops tot 40cm breed.
Ruim accessoirevak voor telefoon,
sleutels, pennen en business cards.
Ritsvak voor documenten en
gescheiden laptop compartiment.
Verstelbare en extra gevoerde
schouderband.
Met band voor bevestiging over een
trolley stang.
Gewicht: 0,8kg.
Materiaal: polyester, nylon, PVC.

Wenger laptoptas Sensor
15"
•

Fraaie, compacte Sensor laptoptas met
extra vak voor tablet.
• Opvallend ruim accessoirevak voor
telefoon, sleutels, pennen en business
cards.
• Apart vak voor documenten.
• Verstelbare en extra gevoerde
schouderband.
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•
•
•
•
•

Met band voor bevestiging over een
trolley stang.
Gewicht: 0,9kg.
Materiaal: polyester, nylon, PVC.
Buitenmaat: 43x35x10cm.
Binnenmaat laptopcompartiment:
36x29x3cm.

voor 15-inch zwart

435527

•
•

Buitenmaat: 43x35x8cm.
Binnenmaat laptopcompartiment:
40x29x3cm.

voor 16-inch zwart

435525
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Kensington laptoptas SP15
Kensington laptoptas
SP10
•
•

•

•
•

Een klassieke notebook sleeve voor
onderweg.
De Classic Sleeve beschermt uw
notebook met een duurzame polyester
buitenkant.
Plus, interieur en exterieur opslag
compartimenten hebben voldoende
ruimte voor belangrijke bestanden en
accessoires.
Padded notebook compartiment.
Opbergvak aan de binnenzijde.

•

Gevoerde schouderband en
handgrepen.
• Aan de voor- en achterzijde veel ruimte
voor accessoires.
voor 15-inch zwart

435106

De Kensington SP15 neopreen hoes heeft
een buitenkant van neopreen, die
bescherming biedt voor uw laptop en is
voorzien van zachte comfortabele
draaggrepen, terwijl de vakken op de
voor- en binnenkant meer dan genoeg
ruimte bieden voor accessoires en
belangrijke bestanden.
• Alle waardevolle functionaliteit die u
nodig hebt.
• Ontworpen voor notebooks met een
15.6-inch scherm.
• Verwijderbare schouderband.
• Gewicht: 0,39kg.

Kensington laptoptas
SP17

Kensington laptoptas
SP30

•

•

Een klassieke notebook sleeve voor
onderweg.
• De Classic Sleeve beschermt uw
notebook met een duurzame polyester
buitenkant.
• Plus, interieur en exterieur opslag
compartimenten hebben voldoende
ruimte voor belangrijke bestanden en
accessoires.
• Padded notebook compartiment.

•
•

Opbergvak aan de binnenzijde.
Gevoerde schouderband en
handgrepen.
• Aan de voor- en achterzijde veel ruimte
voor accessoires.

•

•

•
•
•

voor 17-inch zwart

435108

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.

•

Afmetingen buitenkant: 40x35x6cm.
Afmetingen notebookvak: 38x32x4cm.
• Achterzijde biedt veel ruimte voor
accessoires.
•

voor 15.6-inch zwart

435105

voor 15.6-inch zwart

435098

Kensington laptoptas
SP40
•

•

•

•
•

De Kensington SP40 klassieke koffer
beschermt uw laptop en vervoert al uw
belangrijke laptopaccessoires en
bestanden.
De tas bevat een aantal opbergvakken
en een voorvak waarin u zaken die u
vaak nodig hebt, snel kunt terugvinden.
Er is zelfs een ingebouwde strip
waarmee u de tas aan uw trolley kunt
bevestigen voor eenvoudig vervoer op
luchthavens.
Ontworpen voor notebooks met een
15.6-inch scherm.
Verwijderbare gepolsterde
schouderband.

Kensington laptoptas
SP45
•

•

Gewicht: 0,87kg.
Afmetingen notebookvak: 38x29x4cm.
• Afmetingen buitenkant: 42x34x9cm.
•

voor 15.6-inch zwart

435099

De Kensington SP45 Classic-tas bevat
een aantal opbergvakken en een
voorvak waarin u zaken die u vaak
nodig hebt, snel kunt terugvinden.
• Er is zelfs een ingebouwde strip
waarmee u de tas aan uw trolley kunt
bevestigen voor eenvoudig vervoer op
luchthavens.
• Sterk nylon beschermt tegen scheuren
en slijtage en het gevoerde
laptopcompartiment beschermt de
computer.

•

Geschikt voor de meeste notebooks
met een 17-inch scherm.
• Gewicht: 0,96kg.
• Afmetingen buitenkant: 45x36x10cm.
• Afmetingen notebookvak: 40x29x5cm.
voor 17-inch zwart

Product niet gevonden? Bel ons voor meer informatie!

435109
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Wenger laptoprugtas
Nanobyte
•

•

Kensington laptoprugtas
SP25

•
•

•

Reis in stijl met het klassieke ontwerp
van de Kensington SP25 rugzak.
• 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.

•

•
•

15.6-inch zwart

418620

•

Compacte, lichtgewicht Wenger
Nanobyte laptop rugzak met sportieve
look.
Voor 13" MacBook en laptops tot 33cm
breed.
Easy-access" vak bovenop.
Ruim accessoirevak aan de voorzijde
voor telefoon, sleutels, pennen en
business cards.
Ritsvak voor laptop met volledig
fluweelzachte binnenzijde tegen
krassen.
Fluweelzacht ritsvak voor tablet.
Inclusief ruimte voor documenten.
Gevoerde schouderriemen.

•
•
•
•
•

Luchtdoorlatende, gevoerde achterkant
houdt uw rug koel.
Gewicht 0,9kg.
Buitenmaat: 44x33x9cm.
Binnenmaat 33x27x3cm.
Materiaal: polyester, nylon, PVC.

13-inch grijs

435522

Wenger laptoprugtas
Gigabite
•

•
•
•
•
•

•

Zeer fraaie Wenger Gigabyte laptop
rugzak in strak zwart en met stoere
details.
Met extra vak voor een tablet.
Voor 15inch MacBook Pro en andere
slanke laptops.
2 "Easy-access" ritsvakken aan de
voorzijde.
Ruim accessoirevak voor telefoon,
sleutels, pennen en business cards.
Ritsvak voor laptop en tablet met
volledig fluweelzachte binnenzijde
tegen krassen.
Inclusief ruimte voor documenten en
apart ritsvak voor laptop accessoires.

•
•
•
•
•
•
•
•

Schokdempende schouderbanden voor
extra draagcomfort.
Luchtdoorlatende, gevoerde
achterkant.
2 zijdelingse nettassen voor
drankflessen.
Extra verstevigd handvat met soft-grip.
Gewicht 1.1kg.
Buitenmaat: 45x38x11cm.
Binnenmaat laptopcompartiment:
36x25x3cm.
Materiaal: polyester, nylon, PVC.

15-inch zwart

435521

17-inch zwart

435360

Wenger laptoprugtas Ibex
•
•
•

Wenger laptoprugtas
Pegasus

•
•
•
•
•
•
•
•

Geschikt voor de meeste 17” notebooks
breed scherm.
Swissguard-computer vak.
Achterzijde opgevuld met
luchtkussentje.
Schokwerende schouderriemen.
Quick Pocket TM.
Vak voor iPod / MP3-speler.
Opberg vak voor accessoires.

•
•
•
•
•
•

Stabiliserend platform voor onderzijde
van de tas.
Productmateriaal: polyester / nylon.
Afmetingen (BxHxD): 38x51x16,5 cm.
Productgewicht: 1,9 kg.
Capaciteit: 23 liter.
Kleur: zwart.

•
•
•
•
•
•

17-inch zwart/blauw

435509

•

De rugtas is geschikt voor de meeste
17” notebooks breed scherm.
Swissguard-computer vak.
Achterzijde opgevuld met
luchtkussentjes.
Schokwerende schouderriemen.
Quick Pocket TM. Vak voor iPod / MP3speler.
Opberg vak voor accessoires.
Stabiliserend platform voor onderzijde
van de tas.
Productmateriaal: polyester.
Afmetingen (BxHxD): 38x48x10,2cm.
Productgewicht: 1,7kg.
Capaciteit: 25liter.
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Kensington laptoptrolley
SP100
•
•

•
•
•

Reis in stijl met het klassieke ontwerp
van de Kensington SP100 trolley.
De gevoerde binnenzak beschermt de
laptop en de vakken aan binnen- en
buitenkant zijn ruim genoeg voor al uw
reisbenodigdheden.
Materiaal: nylon.
Ontworpen voor notebooks met een
15,6" scherm.
Dubbele handgreep biedt de
mogelijkheid om extra items met te
dragen.

Kensington laptoptrolley
Overnighter

•

Gewicht: 2,42kg.
Afmetingen buitenkant: 42x36x21cm
(alleen tas), 42x40x21cm (inclusief
wielen).
• Afmetingen notebookvak: 39x32x4cm.
•

15.6-inch zwart

418619

• 17" Laptop trolley voor vervoer en
bescherming van uw laptop.
• Groot compartiment voor kleding voor
een korte zakentrip met overnachting.
• Dankzij de soepel in- en uitschuifbare
telescopische hendel en wieltjes kunt u
de tas eenvoudig verrijden.
• Gewatteerd laptopcompartiment met
SnugFit-beschermingssysteem voor
uitstekende bescherming van uw
laptop.

• Meerdere vakken voor accessoires en
documenten.
• Materiaal: nylon.
• Gewicht: 4,22kg.
17-inch zwart

435101

17-inch zwart

435511

Wenger laptoptrolley
Potomac 17"
Wenger laptoptrolley
Patriot 17"

•
•

•
•
•
•
•
•

Geschikt voor 17" notebooks.
Beschermd uitneembaar computer vak
17".
Opbergvak voor kleding.
Speciaal vak voor mappen en
documenten.
Secure Lock uittrekbare hendel.
Stille, lichtlopende skatewielen.

•
•
•

•

•

•

Business Organizer.
Materiaal polyester, nylon en vinyl.
• Afmetingen 29,2x43,2x39,4cm.
• Kleur zwart.

•
•
•

17-inch zwart

435510

•

Geschikt voor 17" notebooks.
Groot hoofdvak.
Ruim opbervak voor kleding.
Uittrekbare telescoopstang.
Stille, lichtlopende wielen.
Handvat met soft-grip.
Stabiele voet.
Materiaal: polyester, nylon en vinyl.
Afmetingen 25.4x43.2x39.4cm.
Kleur zwart.

> ATTACHÉKOFFERS

Rillstab attachékoffer
President
•

Rillstab attachékoffer
Alpha

•

•

Attachékoffer Alpha is vervaardigd uit
lederlook materiaal.
• Op de bovenzijde een verstelbare A4
documentenhouder, insteekvakken
voor A4 documenten, visitekaartjes,
schrijfgerei, telefoon en calculator.
• Middels 2 drukknoppen is de koffer in
hoogte te verstellen.
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•

Twee zilverkleurige instelbare 3cijferige sloten.
• Buitenmaten 44x32,5x10,5cm.
• Kleur zwart.

•
•
•
•

zwart

547065

Attachékoffer President is vervaardigd
uit leder materiaal.
Diverse insteekvakken aan de binnen
kant van de bovenklep, voor onder
andere schrijfgerei, visitekaartjes en
telefoon.
A4 documenten, tevens sleutelhanger.
Met uitneembare werkplaat.
Soufflé bodem welke verstelbaar is in
hoogte.
Afsluitbaar met 2 messing 3-cijferige
sloten.

•

De bodem is verstelbaar, middels 2
drukknoppen kan de koffer 2cm
vergroot worden.
• Gewicht ± 3,15 kg.
• Buitenmaat: ± 46 (b) x 34 (h) x 13 (d) cm.
• Binnenmaat: ± 43,5 (b) x 30,5 (h) x 11
(d) cm.
donkerbruin
547069
•

Buitenmaat ± 45,5 (b) x 33 (h) x 10
(d) cm.
• Binnenmaat ± 40 (b) x 29,5 (h) x 7,5 (d)
cm.
zwart
547070
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Rillstab attachékoffer
aluminium Maxi
•

Rillstab attachékoffer
aluminium Mini
•

Attachékoffer Mini is vervaardigd uit
gebobbeld aluminium materiaal.
• Op de bovenzijde een verstelbare A4
documentenhouder, insteekvakken
voor A4 documenten, visitekaartjes,
schrijfgerei, telefoon en calculator.
• Twee zilverkleurige instelbare 3-

cijferige sloten.
Buitenmaten 45,5x34x12cm.
• Binnenmaten 44,5x33x10,5cm.
•

aluminium Mini

547071

Attachékoffer Maxi is vervaardigd
uit glad aluminium materiaal.
• Op de bovenzijde een verstelbare A4
documentenhouder, insteekvakken
voor A4 documenten, visitekaartjes,
schrijfgerei, telefoon en calculator.
• Het interieur is uitermate geschikt voor
het veilig opbergen van uw notebook,
maximaal formaat notebook 17-inch.
• Middels verstelbare beschermbanden is
uw notebook perfect opgeborgen.

•

Twee zilverkleurige instelbare 3cijferige sloten.
• Buitenmaten 47x35x12cm.
• Binnenmaten 44x32x9cm.
• Laptopvak 42x30x7cm.
aluminium Maxi

547072

> PILOTENKOFFERS

Rillstab pilotenkoffer
Traveller
•

Rillstab pilotenkoffer
Rondo

•
•
•
•

•
•

Pilotenkoffer Rondo is vervaardigd uit
lederlook materiaal.
Kleur zwart.
Het interieur is verdeeld in 3
compartimenten, 1 groot compartiment
en 2 kleine compartimenten aan de
beide zijden.
Op de klep balpenhouders en een
insteekvak voor visitekaartjes.
Op beide zijkanten van de koffer een
insteek vak afsluitbaar met klitte band.

•
•
•

De koffer is afsluitbaar middels 2
zilverkleurige 3-cijferige sloten.
• Buitenmaten (BxHxD) 49x34x21cm.

•

zwart

•

523069

Pilotenkoffer Trolley vervaardigd uit
splitleder materiaal.
Het interieur is verdeeld in 1 groot
compartiment, hierin geïntegreerd 1
gevoerd laptopvak voor het veilig
opbergen van een 17-inch notebook.
Aan de korte zijde een afsluitbaar
insteekvak.
Aan de voorzijde een afsluitbaar vak
met rits.
Op de binnenzijde van de klep een vak
voor visitekaartjes, afsluitbare etui en
3 balpenhouders.
Inclusief hangmappensysteem.

•

De koffer is afsluitbaar middels twee
zilverkleurige 3-cijferige sloten.
• Buitenmaten 45x37x24cm.
• Binnenmaten 39,5x33,5x22cm.
Binnenmaat laptopvak 44x27x7cm.
Trolley hoogte ± 103cm.
zwart

523066

Rillstab pilotenkoffer
Alumaxx Discovery
Rillstab pilotenkoffer
Alumaxx Omega

•

•

•

•

•
•

•

•

Pilotenkoffer vervaardigd uit glad
aluminium materiaal.
Het interieur is verdeeld in 3
compartimenten, waarvan 1 uitermate
geschikt voor een 17-inch notebook,
Door de grote binnenmaten kunnen
ordners staand opgeborgen worden.
Op de binnenzijde van de klep 2
insteekvakken voor visitekaartjes en 3
penhouders.
Inclusief inschuifbare trolley en 2 skate
wieltjes waardoor deze tas uitermate
geschikt is voor zakenreizen en/of
beurzen.
Afsluitbaar door middel van 2
zilverkleurige 3-cijferige sloten.

•
•
•
•
•
•
•

Kleur zilver.
Buitenmaten: ± 48x38,5x23cm.
Binnenmaten: ± 46,5x35,5x17,5cm.
Binnenmaat laptopvak: ± 46,5x30x7cm.
Trolley hoogte ± 102cm.
Gewicht ± 4 kg.

zilver

523062

•

•

Pilotenkoffer vervaardigd uit aluminium
materiaal.
Het interieur is verdeeld in 2
uitneembare organizers en 1
uitneembaar laptopvak (maximaal 15.6")
met daarop vakken voor telefoon,
stekkers, visitekaartjes, sd-kaarten,
usb sticks.
Door de grote binnenmaten kunnen
ordners staand opgeborgen worden.
Op de binnenzijde van de klep
insteekvak voor visitekaartjes en sdkaart, vak voor 2 usb-sticks en vak voor
stekkers.
Inclusief inschuifbare trolley en 2 skate
wieltjes waardoor deze tas uitermate
geschikt is voor zakenreizen en/of
beurzen.

•
•
•
•
•
•
•

Afsluitbaar door middel van 2
zilverkleurige sloten met sleutel.
Kleur mat zwart.
Buitenmaten: ± 47,5x38,5x22,5cm.
Binnenmaten: ± 46x35,5x21cm.
Binnenmaat laptopvak: ± 33x29x5cm.
Trolley hoogte ± 102 cm.
Gewicht ± 4,2 kg

zwart

Product niet gevonden? Bel ons voor meer informatie!

523063
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Fellowes laptopstandaard
I-Spire Quick Lift
•
•
•

•
•

•
•

Eenvoudig in 7 verschillende standen
verstelbare laptopstandaard.
Geschikt voor laptops met een
beperkte kijkhoek, tot 17".
Uitklapbare pootjes aan de voorzijde
voor optimale plaatsing van het
beeldscherm.
Draagbaar, kan volledig plat ingeklapt
worden.
Kan naar wens met of zonder extern
toetsenbord en/of muis gebruikt
worden.
Verhoogt de luchttoevoer om de laptop
koel te houden.
Afmetingen 42x320x286mm.

Quantore
notebookstandaard
C210
•

zwart

8212001

436072

Deze in drie standen te verstellen
notebook/laptopstandaard bevordert
de natuurlijke houding bij professioneel
notebookgebruik.
• Gebruik van een in hoogte verstelbare
standaard is verplicht bij mensen die
langer dan 2 uur achter elkaar hun
notebook gebruiken.

•

Inklapbaar en gemakkelijk mee te
nemen in uw laptoptas.

antraciet

484493

Quantore
notebookstandaard C220
•

Deze in drie standen te verstellen
aluminium notebook/laptopstandaard
bevordert de natuurlijke houding bij
intensief notebookgebruik.
• Gebruik van een in hoogte verstelbare
standaard is verplicht bij mensen die
langer dan 2 uur achter elkaar hun
notebook gebruiken.

•

Inklapbaar en gemakkelijk mee te
nemen in uw laptoptas.
• Met beschermhoes die tevens dienst
doet als muismat.
aluminium

484043

Fellowes laptopstandaard
Office Suites
•

•

•

•
•

Verstelbaar in zes verschillende
hoogtes van 114-190mm en verstelbare
hoek tussen 14°-27,5° voor meer
persoonlijk comfort.
Stabiliserende richel aan de voorkant
voorkomt dat de laptop van de houder
schuift.
De standaard kan boven op de Fellowes
Office Suites papierlades gestapeld
worden.
Draagt maximaal 5kg.
Afmetingen: 104x386x360mm.
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Quantore
notebookstandaard C230
•

laptopstandaard

418189

Een op 5 hoogten instelbare
notebookverhoger, die in combinatie
met een apart toetsenbord wordt
gebruikt.
• Gemaakt van glashelder acryl.
• Breedte 360mm, diepte 300mm.

•

Hoogste stand is 230mm, laagste
stand 150mm.
• Plateauformaat 360x275mm.
transparant

484558

Ergonomische hulpmiddelen

USB

Fellowes laptopstandaard
Office Suites Plus
•
•

Verstelbaar in zes verschillende
hoogtes van 114-190mm en verstelbare
hoek tussen 14°-27,5° voor meer
persoonlijk comfort.
• Verhoogt uw laptopscherm tot
ooghoogte, wat nekklachten helpt
voorkomen.

De ingebouwde documenthouder
plaatst uw werk op een comfortabele
ooghoogte.
• Inclusief draaivoetjes.
• Draagkracht: maximaal 5kg.
• Afmetingen 106x382x286mm.
laptopstandaard

418202

Fellowes laptopstandaard
Professional
•

Professional series metalen laptop
werkstation met USB.
• In 9 verschillende hoogten in te stellen.
• Stevige en stijlvolle metalen
constructie.
• Geïntegreerde USB-hub met 4 poorten.

•

Compatibel met docking station.
Documenthouder clips.
• Kan volledig ingeklapt worden.
• Afmetingen 341x400x58mm
•

grafiet

418207

R-Go Tools
laptopstandaard R-Go
Riser
•
•
•
•
•

De R-Go Riser Laptopstandaard is een
ergonomische laptopstandaard.
Optioneel verkrijgbare
documenthouder.
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 en daardoor is hij ideaal
voor flexwerkers.

•
•
•
•
•
•

Extra hoog instelbaar.
Uniek design.
Afmeting product 265x210x4mm.
Capaciteit 5kg.
Formaat laptop 10"-22".
Productmateriaal Aluminium

laptopstandaard wit
laptopstandaard zwart

484211
484212

Product niet gevonden? Bel ons voor meer informatie!
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> MONITORSTANDAARDS

Fellowes
monitorstandaard Basic
•

Quantore
beeldschermverhoger C110

•
•
•
•
•
•

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.
Afmetingen 250x300mm.

•
•
•

zwart

418193

•

Geschikt voor beeldschermen
tot 36kg of 21-inch.
In te stellen van 7,5 tot 11cm,
op drie comfortabele kijkhoogtes.
Hedendaags ontwerp past bij elke
werkplek.
De onderste plank biedt ruimte voor
papier en kleine spullen.
Efficiënte organisatie van beeldscherm
en stroomkabels.
Afmetingen 75x376x404mm.

grijs

484575

Fellowes
monitorstandaard I-Spire
Quantore
beeldschermverhoger
C120

•

•

•

Stabiele steun voor monitoren en
printers tot maximaal 36kg.
• Tot 18cm in hoogte instelbaar.
• Voorzien van 1 lade voor computer- en
printerbenodigdheden.
• Afmetingen 340x440mm.

•
•

zwart

484646

Quantore
beeldschermverhoger
C130
•

•
•
•
•
•

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.
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•

Verhoogt uw beeldscherm tot
ooghoogte om spanning op de
schouders en nek te verlichten.
Geschikt voor monitoren tot 5,5kilo.
Moderne uitstraling geschikt voor elk
kantoor of thuisomgeving.
Ontwerp vult de andere producten uit
de I-Spire reeks perfect aan.
Afmetingen 125x505x220mm.

grijs/wit
zwart

9311102
9472302

484570
436073

Fellowes
monitorstandaard
Smart Suites
•

transparant

484573

Plaatst het beeldscherm op
comfortabele kijkhoogte om
nekklachten te voorkomen.
• Geschikt voor 21” platte beeldschermen
tot 10kg.
• Naar wens in 3 verschillende hoogten
in te stellen, voor persoonlijk comfort.
• Afmetingen 478x328mm.

zwart/grijs

484496

Ergonomische hulpmiddelen

Fellowes werkstation
Office Suites Plus

Fellowes werkstation
Office Suites Riser

•

Verstelbare voeten in vijf verschillende
hoogtes 100-150mm voor meer
persoonlijk comfort.
• Inclusief een hoogte en kantelstand
voor de laptop.
• Dankzij de ingebouwde
documenthouder staan documenten op
comfortabele kijkhoogte.

•
•

Laptop kan eronder staan wat ruimte
bespaart.
• Afmetingen 504x362mm.
monitorstandaard

418203

Plaatst het beeldscherm op
comfortabele kijkhoogte (100-150mm)
om nekklachten te voorkomen.
• Geschikt voor beeldschermen tot 36kg.
• Maximaal 5cm in hoogte te verstellen.
• Laptop kan eronder staan, voor gebruik
op kantoor en om ruimte te besparen.

•

Inclusief opberglade voor onmisbare
spullen.
• Afmetingen 500x364mm (klein) of
676x356mm (groot).
werkstation klein model
werkstation groot model

418205
418204

Newstar monitorstandaard
D800/850
•
•

•
•
•

De standaard is moeiteloos te
verstellen.
Hierdoor creëert u de ideale
werkhouding ten opzichte van de
monitor.
U verkleint door de juiste werkhouding
de kans op RSI.
De standaard is op ieder lcd-scherm te
monteren.
Dit model wordt geleverd op een
verzwaarde voet om direct op het
bureau te plaatsen.

Newstar monitorstandaard
D1250
•

•

Beeldformaat 10-27inch schermen
(60cm).
• Draagvermogen 10kg
zilvergrijs
zwart

418436
418547

Met deze NewStar monitorarm plaatst
u een flatscreen op het bureau via een
bureauvoet.
• Door gebruik te maken van een
flatscreen standaard profiteert u
optimaal van de mogelijkheden van uw
scherm.
• De steun is in hoogte te verstellen.
• Geschikt voor schermen t/m 60"
(152cm).

•
•

Het draagvermogen van de arm is 40kg.
Met een VESA gatenpatroon van
200x200mm tot 600x400mm.

zwart

418412

Opus2
monitorstandaard 17-inch

Opus2 monitorstandaard
14/15-inch

•
•

Monitorstandaard van glashelder
acrylaat.
• Met opbergruimte voor het
toetsenbord.
• Afmetingen: hoogte 310mm, lengte
155mm en breedte 320mm.

transparant

484590

Robuuste monitorstandaard van acryl
speciaal bestemd voor de zware 17-inch
beeldschermen.
• Met geïntegreerde documentenhouder
en opbergruimte voor het toetsenbord.
• Hoogte instelbaar tussen de 100 en
185mm.

•

Breedte 335mm, diepte 415mm, lengte
185mm.
• Materiaaldikte: 8mm.
transparant

Product niet gevonden? Bel ons voor meer informatie!

484605
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Quantore
documentenhouder A4

Quantore
documentenhouder
transparant

•

Bureaumodel.
Inklapbare tafelstandaard.
• In vier standen verstelbaar.
• Met regelaanwijzer die ook als
papierklem dienst doet.
• A4 formaat.
•

•

lichtgrijs

484046

Een acryl documentenhouder geschikt
voor papierformaat A4.
• Ter voorkoming van nek- en
rugklachten.
• Modern stabiel design.

Fellowes
documentenhouder
Booklift

Fellowes
documentenhouder Office
Suites

•

•

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.

•

Geschikt voor opberging in standaard
ringbanden van A4-formaat.

zilvergrijs

418400

Fellowes
documentenhouder
Easy Glide
Deze documentenhouder moet tussen de
monitor of laptop en het toetsenbord
geplaatst worden.
• Het platform schuift soepel naar voren
en dekt het toetsenbord af voor een
ergonomische schrijfondergrond.
• Als documenthouder te gebruiken, de
gewelfde rand ondersteunt boeken en
catalogi tot 10kg.
• Intuïtieve hoogteverstelling van 7.5° tot
37.5°.
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Drie-in-één documenthouder,
memobord en klembord.
• Ook geschikt voor papier van A3formaat.
• Verstelbare kantelstand van maximaal
45° voor aangepaste kijkhoogte.
• Regellezer glijdt op en neer of kan
worden weggeklapt als deze niet wordt
gebruikt.

transparant

484602

documentenhouder staand

418231

mat transparant

484643

Opus2 documentenhouder
A3
•

•
•

Uitneembaar accessoirebakje met
uitsparing voor oplader van
smartphone.
• Geschikt voor A3 formaat.
• Afmetingen 56,2x34,2x11,6cm

•
•
•
•

antraciet/lichtgrijs

8210001

436071

•

Een op hoogte instelbare acryl
documentenhouder geschikt voor
papierformaat A3.
Ter voorkoming van nek- en
rugklachten.
De hoek is eenvoudig op vijf hoogtes in
te stellen.
Modern stabiel design.
Leverbaar in een matte uitvoering.
Met opbergruimte voor toetsenbord.
Breed 510mm, diep 315mm.

344593

Ergonomische hulpmiddelen

Quantore
documentenhouder A3
•

•
•
•
•
•

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

R-Go Tools
documentenhouder Read
•
•

•

•
•
•
•
•

Documenthouder en lessenaar in één.
U kunt het werkblad naar u toe
schuiven om uw nek en schouders te
ontlasten.
De U Slope Pro heeft een automatische
stop wanneer hij de rand van uw
bureau bereikt.
U kunt de hoekinstelling in 14 standen
zetten.
Het bevat een uitklapbare houder voor
boeken of ordners.
Hoek instelling van 8°-55°.
Inclusief magneetjes voor het
ophangen van notitievelletjes.
Afmeting 590x340x95mm.

•

Capaciteit 10kg.
Formaat A3.
• Productmateriaal Staal.
• Kleur zilvergrijs.
•

transparant

484219

R-Go Tools
documentenhouder Flex
•
•

•

•
•
•
•

De Clear Slope Pro is een
documenthouder en lessenaar in één.
U kunt het werkblad naar u toe
schuiven om uw nek en schouders te
ontlasten.
De U Clear Pro heeft een automatische
stop wanneer hij de rand van uw
bureau bereikt.
U kunt de hoekinstelling in 14 standen
zetten
Het bevat een uitklapbare houder voor
boeken of ordners.
Hoek instelling van 8°-55°.
Inclusief magneetjes voor het
ophangen van notitievelletjes.

•

Afmeting 580x320x102mm.
Capaciteit 10kg.
• Formaat A3.
• Productmateriaal Staal en acryl.
• Kleur wit.
•

transparant

484220

Product niet gevonden? Bel ons voor meer informatie!
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Newstar PC arm D500

Newstar PC arm D1020

•

•

•

•

•

•

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-, kantel- en
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

Dit Newstar werkstation is een bureausteun voor monitor, toetsenbord en muis.
Met het 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 tot
en met 24inch (60cm) met een maximaal
gewicht van 10kilogram en een Vesa
gatenpatroon van 75x75 of 100x100mm.
Het instellen van de gewenste
werkhouding is eenvoudig door de 2
draaipunten en de draai-, kantel- en
rotatiefunctie voor het scherm.
Tevens is de arm in hoogte verstelbaar
tot 40 centimeter.

•

De diepte kan ingesteld worden tussen
48-80 cm.
• De afstand tussen monitor en
toetsenbord/muis is verstelbaar.
• Standaard is dit product uitgerust met
een bureauklem.
• Hiermee kan de arm ook aan de wand
bevestigd worden.
bureausteun voor monitor, toetsenbord
en muis
418399

Newstar laptoparm D100
•

Met de NewStar notebooksteun D100,
monteert u uw notebook aan uw
bureau.
• Met deze arm zwenkt u de notebook
iedere gewenste kant op voor de beste
werkhouding.

•

De arm heeft een diepteverstelling van
0 tot 57cm. Hoogte verstelt u van 0
naar 26cm.
• Inclusief toetsenbordhouder.
zwart

484635

Newstar Zit-Sta werkplek
WS100
•

•

•

Newstar laptoparm D960
•

•
•
•
•

Met deze monitorarm bevestigt u een
flatscreen en notebook aan het bureau
via een bureauklem.
De steun is eenvoudig in hoogte en
diepte te verstellen.
Tevens kunt u het scherm kantelen,
zwenken en roteren.
Hierdoor creëert u de ideale
ergonomische werkhouding.
Dit verkleint de kans op nek- en
rugklachten.
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•

Kabels zijn netjes weg te werken aan
de onderzijde van de horizontale arm.
• Hij heeft 3 draaipunten en is geschikt
voor schermen t/m 27" (69 cm) en
notebooks t/m 22".
• Het draagvermogen van de arm is 10kg
en 15kg voor de notebook.
zwart

418416

•

•

•

De NewStar Zit-Sta werkplek
transformeert een standaard bureau in
een gezonde Zit-Sta werkplek.
Deze werkplek is voorzien van een
ruime werkruimte en een lager gelegen
toetsenbord- en muis houder.
Deze werkplek beschikt over een
geveerd liftmechanisme waarmee u
eenvoudig kunt wisselen tussen zitten
en staan in slechts een paar seconden.
Dit ergonomische product biedt u een
maximum aan comfort,
bewegingsvrijheid en productiviteit.
Groot werkblad (90x64cm) is geschikt
voor twee monitoren of een monitor en
een laptop.
Ergonomisch toetsenbord- en muis
plateau (70x30cm) helpt nekklachten
te voorkomen.

•

Traploos in hoogte verstelbaar (1350cm) maakt een comfortabele
staande of zittende houding mogelijk.
• Gasveer hefmechanisme maakt het
mogelijk om gemakkelijk het bureau op
en neer te bewegen, zelfs met uw
computerapparatuur.
• Twee grepen activeren en deactiveren
moeiteloos de hoogteverstelling.
• Stevige constructie blijft stabiel en
solide zelfs volledig uitgeschoven.
wit
zwart

418410
418411

Ergonomisch computermeubilair

ZITTEN IS
HET
NIEUWE ROKEN

Hoewel veel zitten ongezond is ontkom je
er bijna niet aan als je een kantoorbaan
hebt. Hier een alternatief voor de weinig
dynamische bureaustoel, de deskbikes of
bureaufietsen. Medewerkers kunnen hun
bureauwerk combineren met bewegen.
Vaak worden deze alternatieven vooral
gebruikt als iemand al klachten heeft.
Voor preventiedoeleinden worden ze nog
maar weinig ingezet, en dat terwijl deze

hulpmiddelen klachten echt kunnen
voorkomen. Een kanttekening is wel dat
hulpmiddelen waarbij je werkt en
tegelijkertijd beweegt invloed hebben op
de concentratie. Typen of met een muis
werken gaat gewoon minder snel als je
aan het lopen of fietsen bent. En
omgekeerd geldt als je geconcentreerd
zit te werken, dan stop je automatisch
met bewegen.

Euroseats Zit-Sta
werkplek
•

Veel mensen werken langdurig in
dezelfde houding, waardoor ze een
verhoogde kans hebben op
gezondheidsproblemen.
• Een zit/sta bureau is een perfect
hulpmiddel om een ergonomische
werkhouding te creëren.
• Deze is eenvoudig in hoogte
verstelbaar, waardoor u zittend en
staand werken kunt afwisselen.
• Hoogteverstelling van 170-430mm.

•
•
•
•
•
•

Eenvoudige installatie.
Instelbaar op iedere hoogte.
Strak en modern design.
Speciale uitsparing voor telefoon of
tablet.
Maximale belasting 15kg.
Montage monitorarm voorbereid.

werkoppervlak 68x52cm.
werkoppervlak 80x52cm

485581
485582

Euroseats Zit-Sta
werkplek XXL
•

Veel mensen werken langdurig in
dezelfde houding, waardoor ze een
verhoogde kans hebben op
gezondheidsproblemen.
• Een zit/sta bureau is een perfect
hulpmiddel om een ergonomische
werkhouding te creëren.
• Deze is eenvoudig in hoogte
verstelbaar, waardoor u zittend en
staand werken kunt afwisselen.
• Met een extra groot werkoppervlak van
800x520mm.

•
•
•
•
•
•
•

Hoogteverstelling van 170-430mm.
Eenvoudige installatie.
Instelbaar op iedere hoogte.
Strak en modern design.
Speciale uitsparing voor telefoon of
tablet.
Maximale belasting 15kg.
Montage monitorarm voorbereid.

werkoppervlak 89x59cm

485583

Product niet gevonden? Bel ons voor meer informatie!
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S L ECHTE G E WO O N T E S O P DE W E R K VLO E R K U N N E N
PI J N E N O N G E MAK V E R Z O O R Z A KE N , WAT E E N
N EGATI E F E FFE CT H E E F T O P DE P R O DU CTI V I TE IT
Een betere houding en meer beweging toevoegen aan de werkdag,
begint met de Fellowes 4 Zone aanpak. Voor meer informatie kijk op ergo.fellowes.com

VOORKOM
RUGSPANNING

VERMIJD DRUK
OP DE POLSEN

VERLICHT
NEKSPANNING

STIMULEER
BEWEGEN

NI EU W: ZIT -STA W E R KP LE K O P LO SS I N G E N
TWEE RUIME
EN STABIELE
OPPERVLAKTES

VOLLEDIG
GEMONTEERD

INNOVATIEF
WATERVAL
DESIGN

Lotus™ DX Zit-Sta werkstation

Lotus™ Zit-Sta werkstation

Lotus™ VE Zit-Sta werkstation

(dubbele/enkele monitorarmen apart verkrijgbaar)

Zwart: 418370 / Wit: 418371

Dubbele monitor: 418380 / Enkele monitor: 418379

Zwart: 418377 / Wit: 418378

Zit-Sta

Beweging

Ergonomisch computermeubilair

Fellowes Lotus Zit-Sta
werkstation
Fellowes Lotus DX Zit-Sta
werkstation

•

Lotus Zit-Sta werkstation.
• De nieuwe Fellowes Zit-Sta oplossingen
zorgen moeiteloos voor extra beweging
tijdens het werken en een beter gevoel
gedurende de dag.
• De Smooth Lift Counter Balance
technologie en ergonomische
handgrepen maken het verstellen van
de hoogte simpel, zorgeloos en maakt
dit product geschikt voor verschillende
gebruikers en manieren van werken.
• Biedt 22 verschillende stabiele
hoogtestanden en is in één snelle
beweging weer terug op het niveau van
het bureau.

•

•

•
•
•

Twee platformen bieden voldoende
ruimte voor alle essentiële
bureauaccessoires.
Handige uitsparingen voor snoeren en
oplaadkabels voor gebruik op elke
hoogte.
Wordt volledig gemonteerd geleverd en
is eenvoudig in te stellen.
3 jaar garantie.
Afmetingen 14x83x62cm.

zwart
wit

418370
418371

•

De Lotus DX brengt uw werkplek een
stapje hoger met draadloos opladen en
geïntegreerde USB poorten om altijd
productief te werken.
• Door de geïntegreerde uitsparing met
draadloze oplader zijn uw favoriete
apparaten altijd binnen handbereik en
opgeladen.
• Microban bescherming helpt uw
werkplek schoner te houden.
• Smooth Lift Technology houdt uw
werkstation stabiel en helpt u
moeiteloos te wisselen van positie.

•

Door het innovatief
kabelbeheersysteem beweegt de
gehele werkplek met u mee.
• Wordt volledig geïnstalleerd afgeleverd,
geen ingewikkelde instructies of
montage.
• Exclusief monitorarmen voor 1 of 2
beeldschermen.
zwart
wit

418377
418378

Fellowes Lotus
monitorarmen
•

Fellowes Lotus VE Zit-Sta
werkstation
•
•

Met de Lotus VE past u uw werkstation
aan in een handomdraai.
• Het compacte Zit/Sta werkstation is
gemakkelijk aan te passen zodat u
moeiteloos kunt wisselen van zitten
naar staan, meerdere keren per dag.
• Het 'waterval' ontwerp biedt twee
ruime oppervlakken voor al uw
essentiële bureauaccessoires.

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.
•

Verticaal aan te passen tot 45.7cm
zodat u altijd op de voor u perfecte
hoogte kunt werken.
• Geïntegreerd kabelsysteem voorkomt
dat uw werkplek rommelig wordt.
• Wordt met een klem aan uw bureau
bevestigd.
zwart voor een monitor
zwart voor twee monitoren

418379
418380

•

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
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Dataflex monitorarm 130
Dataflex monitorarm 120
•
•

•

•
•
•
•

Meer ruimte en comfort dankzij het
Viewgo instapmodel van deze
ergonomische monitorarm.
Plaats uw monitor simpelweg in een
positie boven uw bureau die u prettig
vindt en zie hoe kostbare ruimte
vrijkomt.
Hoogteverstelling van 210mm.
Onafhankelijke diepteverstelling.
Uitgerust met kabelclips voor een nette
kabelgeleiding.
Belangrijkste componenten vervaardigd
uit staal.

•

Compatibel met VESA MIS-D
75x75/100x100mm.
• Roteren 360°, neigen +90°/-50°,
zwenken 360°
• Draagvermogen van max. 8 kg per
monitor.
• Geschikt voor bureaubladen met een
dikte van 5 tot 40mm.
wit
grijs
zwart

418709
418710
418711

Newstar monitorarm D600
•

Met deze monitorarm, bevestigt u een
flatscreen aan het bureau via een
bureauklem.
Door gebruik te maken van een
monitorarm profiteert u optimaal van
de mogelijkheden van uw monitor.
De monitorarm is eenvoudig in hoogte
en diepte te verstellen.
Tevens kunt u het scherm kantelen,
zwenken en roteren.
Hierdoor creëert u de ideale
ergonomische werkhouding.

•

•
•
•

•

•
•
•
•
•

Meer ruimte en comfort dankzij het
Viewgo instapmodel van deze
ergonomische monitorarm.
Plaats uw monitor simpelweg in een
positie boven uw bureau die u prettig
vindt en zie hoe kostbare ruimte
vrijkomt.
Hoogteverstelling van 210mm.
Onafhankelijke diepteverstelling.
Uitgerust met kabelclips voor een nette
kabelgeleiding.
Belangrijkste componenten vervaardigd
uit staal.
Compatibel met VESA MIS-D

75x75/100x100mm.
Roteren 360°, neigen +90°/-50°,
zwenken 360°
• Draagvermogen van max. 4 kg per
monitor.
• Geschikt voor bureaubladen met een
dikte van 5 tot 40mm.
•

wit
grijs
zwart

418712
418713
418714

Newstar monitorarm
D930D
•

Dit verkleint de kans op nek- en
rugklachten.
• Kabels zijn netjes weg te werken aan
de onderzijde van de horizontale arm.
• De monitorarm heeft 2 draaipunten en
is geschikt voor schermen t/m 30inch
(76 cm).
• Het draagvermogen van de arm is 10kg
per scherm.

•

•

•
•

voor 1 beeldscherm 10-30"
met klem zwart

418435

•

Met deze NewStar monitorarm,
bevestigt u een flatscreen aan het
bureau via een bureauklem.
Door gebruik te maken van een
monitorarm profiteert u optimaal van
de mogelijkheden van uw monitor.
De monitorarm is eenvoudig in hoogte
en diepte te verstellen.
Tevens kunt u het scherm kantelen,
zwenken en roteren.
Met 3 draaipunten.

•

Geschikt voor schermen t/m 30inch
(76cm).
• Het draagvermogen van de arm is 10kg.
voor 1 beeldscherm 10-30"
zilvergrijs
voor 2 beeldschermen 10-30"
zilvergrijs

418455
418438

Newstar monitorarm
D950
•

•
•
•
•
•

Met deze Newstar monitorarm
bevestigt u een flatscreen aan het
bureau via een bureauklem of
bureaudoorvoer.
De monitorarm is eenvoudig in hoogte
en diepte te verstellen.
Tevens kunt u het scherm kantelen,
zwenken en roteren.
Hierdoor creëert u de ideale
ergonomische werkhouding.
Dit verkleint de kans op nek- en
rugklachten.
Kabels zijn netjes weg te werken aan
de onderzijde van de horizontale arm.
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•

Met 3 draaipunten en geschikt voor
schermen tot 30" (76 cm) afhankelijk
van het model.
• Het draagvermogen van de arm is 9kg.

Newstar houder Thin client
20
•

voor 1 beeldscherm 10-30"
met klem zwart
voor 1 beeldscherm 10-30"
met klem zilvergrijs
voor 2 beeldschermen 10-27"
met klem zilvergrijs

418415
418423
418424

Met deze thin client houder monteert u
een thin client eenvoudig achter uw
monitor op een monitor arm.
• De houders zijn eenvoudig in breedte
en diepte te verstellen.
• Hierdoor passen thin clients eenvoudig
in de steun.

zwart

418398

Ergonomisch computermeubilair

Newstar monitorarm D935
•

•

•
•
•
•

•

Met deze monitorarm, bevestigt u een
flatscreen aan het bureau via een
bureauklem.
Door gebruik te maken van een
monitorarm profiteert u optimaal van
de mogelijkheden van uw monitor.
De monitorarm is eenvoudig in hoogte
en diepte te verstellen.
Tevens kunt u het scherm kantelen,
zwenken en roteren.
Kabels zijn netjes weg te werken aan
de onderzijde van de horizontale arm.
Met 3 draaipunten en geschikt voor
schermen van 27 óf 30" afhankelijk van
het model.
Het draagvermogen van de arm is 6kg
per scherm

voor 1 beeldscherm 10-30" met klem
zilvergrijs
418437
voor 2 beeldschermen 10-27" met klem
zilvergrijs
418503
voor 1 beeldscherm 10-30" op voet
zilvergrijs
418559
voor 2 beeldschermen 10-27" op voet
zilvergrijs
418422

Newstar monitorarm D960
•

•

•
•
•
•
•

Met deze monitorarmen bevestigt u
een flatscreen aan het bureau via een
bureauklem.
Door gebruik te maken van een
monitorarm profiteert u optimaal van
de mogelijkheden van uw monitor.
De monitorarm is eenvoudig in hoogte
en diepte te verstellen.
Tevens kunt u het scherm kantelen,
zwenken en roteren.
Hierdoor creëert u de ideale
ergonomische werkhouding.
Kabels zijn netjes weg te werken aan
de onderzijde van de horizontale arm.
De arm heeft 3 draaipunten.

•

Geschikt voor schermen tot 21-30"
afhankelijk van het model.
• Draagvermogen per scherm 6kg
voor 1 beeldscherm 10-30"
met klem zwart
voor 2 beeldschermen 10-27"
met klem zwart
voor 3 beeldschermen 10-21"
met klem zwart
voor 1 beeldscherm 10-30"
op voet zwart
voor 2 beeldschermen 10-27"
op voet zwart

418439
418469
418425
418427
418428

Newstar monitorarm
D1330
•

Met deze NewStar monitorarm
bevestigt u een 1 of 2 monitoren
(afhankelijk van het model) aan het
bureau via een bureauklem óf een
bureaudoorvoer.
• De monitorarm is eenvoudig in hoogte
en diepte te verstellen.
• Tevens kunt u het scherm kantelen,
zwenken en roteren.
• Hierdoor creëert u de ideale
ergonomische werkhouding.

•

Dit verkleint de kans op nek en
rugklachten.
• Kabels zijn netjes weg te werken aan
de onderzijde van de horizontale arm.
• 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 1 beeldscherm 10-30"
met klem zilvergrijs
voor 1 beeldscherm 10-30"
met klem zwart
voor 1 beeldscherm 10-30"
met klem wit

418429
418393
418395

voor 2 beeldschermen 10-27"
met klem zilvergrijs
voor 2 beeldschermen 10-27"
met klem zwart
voor 2 beeldschermen 10-27"
met klem wit

Product niet gevonden? Bel ons voor meer informatie!

418430
418394
418396
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> CPU-STANDAARDS

Newstar CPU houder D050

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.
• Voor desktops en tower PC's.

•

Breedte 8-70cm.
Hoogte 3-60cm.
• Draagvermogen 20kg.
•

zwart

418432

• Met deze CPU houder, model CPUD050SILVER, monteert u een CPU
eenvoudig onder een bureau.
• Met een CPU houder creëert u meer
ruimte op het werkblad, doordat de CPU
kast onder uw bureaublad wordt
gehangen.
• Op deze manier beschermt u de CPU
tegen stof, vuil en diefstal.
• Tevens kan de werkplek beter
schoongemaakt worden.
• De CPU houders zijn eenvoudig in
breedte en diepte te verstellen.
• Hierdoor passen desktop en tower PC's
eenvoudig in de steun.

•

In de specificaties treft u de maximale
en minimale breedte en diepte van de
steun aan.
• Breedte 5-24cm.
• Hoogte 3-55cm.
• Draagvermogen 20kg
zwart
zilver

418544
418545

Newstar CPU houder D075
•

•

•
•

•
•

Met deze NewStar CPU houder
monteert u een CPU eenvoudig onder
een bureau.
Met een CPU houder creëert u meer
ruimte op het werkblad, doordat de CPU
kast onder uw bureaublad wordt
gehangen.
Op deze manier beschermt u de CPU
tegen stof, vuil en diefstal.
De CPU houders zijn eenvoudig in
breedte en diepte te verstellen.
Hierdoor passen desktop en tower PC's
eenvoudig in de steun.
Ook geschikt voor Thin Clients.
Breedte 5-10 cm.

•
•

Hoogte 20-36 cm.
Draagvermogen 10kg

zwart

418489

Newstar CPU houder D100
•

•

•
•
•
•
•
•
•

Met deze NewStar CPU houders
monteert u een CPU eenvoudig onder
een bureau.
Met een CPU houder creëert u meer
ruimte op het werkblad, doordat de CPU
kast onder uw bureaublad wordt
gehangen.
Op deze manier beschermt u de CPU
tegen stof, vuil en diefstal.
Tevens kan de werkplek beter
schoongemaakt worden.
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.
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Newstar CPU houder D200
•

•

•
•
•

zwart
zilvergrijs
wit

484607
484604
418490

•
•

Met deze NewStar CPU houder,
monteert u een CPU eenvoudig onder
een bureau.
Met een CPU houder creëert u meer
ruimte op het werkblad, doordat de CPU
kast onder uw bureaublad wordt
gehangen.
Op deze manier beschermt u de CPU
tegen stof, vuil en diefstal.
Tevens kan de werkplek beter
schoongemaakt worden.
De CPU houders zijn eenvoudig in
breedte en diepte te verstellen.
Hierdoor passen desktop en tower PC's
eenvoudig in de steun.
Breedte 13-23cm.

•
•

Hoogte 39-54cm.
Draagvermogen 30kg

zwart
zilvergrijs

484606
484610

Hoofdstuk 4

Toners en Inkt

Cartridges en toners

BROTHER SUPPLIES

Brother laserprintersupplies
100-999
•

Originele supplies voor een optimaal resultaat van uw
Brother laserprinter.

TN-230BK
TN-230C
TN-230M
TN-230Y
DR-230CL

zwart
blauw
rood
geel
zwart + 3 kleuren

412172
412173
412174
412175
412126

TN-241BK
TN-241C
TN-241M
TN-241Y
DR-241CL
TN-245C
TN-245M
TN-245Y
TN-320BK
TN-320C
TN-320M
TN-320Y
DR-320
TN-321BK
TN-321C
TN-321M
TN-321Y
DR-321CL

zwart
blauw
rood
geel
zwart + 3 kleuren
blauw
rood
geel
zwart
blauw
rood
geel
zwart + 3 kleuren
zwart
blauw
rood
geel
zwart + 3 kleuren

411860
411861
411862
411863
411864
411865
411866
411868
411448
411449
411450
411451
411460
412798
412799
412801
412804
412805

TN-325BK
TN-325C
TN-325M
TN-325Y
TN-326BK
TN-326C
TN-326M
TN-326Y
TN-328BK
TN-328C
TN-328M
TN-328Y
TN-329BK
TN-329C
TN-329M
TN-329Y

zwart
blauw
rood
geel
zwart
blauw
rood
geel
zwart
blauw
rood
geel
zwart
blauw
rood
geel

411452
411453
411454
411455
412418
412420
412421
412422
411456
411457
411458
411459
412806
412807
412808
412809
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TN-421BK
TN-421C
TN-421M
TN-421Y
DR-421CL
TN-423BK
TN-423C
TN-423M
TN-423Y
TN-426BK
TN-426C
TN-426M
TN-426Y
TN-900BK
TN-900C
TN-900M
TN-900Y
TN-910BK
TN-910C
TN-910M
TN-910Y

zwart
blauw
rood
geel
zwart
zwart
blauw
rood
geel
zwart
blauw
rood
geel
zwart
blauw
rood
geel
zwart
blauw
rood
geel

430281
430282
430283
430284
430297
430285
430286
430287
430288
430289
430290
430291
430292
412810
412811
412812
412813
430293
430294
430295
430296

Brother laserprintersupplies
1000-9000
•

Originele supplies voor een optimaal resultaat van uw
Brother laserprinter.

TN-1050
DR-1050
TN-2000
DR-2000
TN-2005
DR-2005
TN-2010
DR-2100
TN-2110
TN-2120
DR-2200
TN-2210
TN-2220
DR-2300
TN-2310
TN-2320
DR-3100
TN-3130
TN-3170
DR-3200
TN-3230
TN-3280
DR-3300
TN-3330
TN-3380
TN-3390
DR-3400
TN-3430
TN-3480
TN-3512
TN-3520

zwart
drum
zwart
drum
zwart
drum
zwart
drum
zwart
zwart
drum
zwart
zwart HC
drum
zwart
zwart
drum
zwart
zwart HC
drum
zwart
zwart
zwart
zwart
zwart
zwart
zwart
zwart
zwart
zwart
zwart

411580
411570
411684
411685
411575
411576
411780
411768
411766
411767
411822
411820
411821
411583
411581
411582
411688
411686
411687
411733
411734
411735
411480
411481
411482
411483
411666
411662
411663
411664
411665

Brother inkjetprintersupplies 0-500
•

Originele supplies voor een optimaal resultaat van uw
Brother inkjetprinter.

LC-121BK
LC-121C
LC-121M
LC-121Y
LC-121VALBP
LC-123BK
LC-123BKBP2
LC-123C
LC-123M
LC-123Y
LC-123RBWBP
LC-123VALB
LC-125XLC
LC-125XLM
LC-125XLY
LC-125XLRBWBP
LC-127XLBK
LC-127XLVALBP
LC-129XLBK
LC-129XLVALBP

zwart
blauw
rood
geel
zwart + 3 kleuren
zwart
zwart 2x
blauw
rood
geel
3 kleuren
zwart + 3 kleuren
blauw HC
rood HC
geel HC
3 kleuren
zwart HC
zwart + 3 kleuren
zwart HC
zwart + 3 kleuren HC

401819
401820
401821
401822
401831
401484
401833
401485
401486
401487
401832
401816
401489
401490
401491
401817
401488
401818
412014
412015

LC-221BK
LC-221C
LC-221M
LC-221Y
LC-221VALBP
LC-223BK
LC-223C
LC-223M
LC-223Y
LC-223
LC-225XL
LC-225XL
LC-225XL
LC-227XL
LC-227XL
LC-229XL
LC-229XL

zwart
blauw
rood
geel
zwart + 3 kleuren
zwart
blauw
rood
geel
zwart + 3 kleuren
blauw HC
rood HC
geel HC
zwart HC
zwart + 3 kleuren HC
zwart HC
zwart + 3 kleuren HC

404704
404705
404706
404707
404708
404250
404251
404252
404253
404254
404255
404256
404257
404258
404259
404260
404261

Cartridges en toners

Brother inkjetprintersupplies
500-999

Brother inkjetprintersupplies
1000-1100

•

•

Originele supplies voor een optimaal resultaat van uw
Brother inkjetprinter.

LC-970BK
LC-970C
LC-970M
LC-970Y
LC-970VALBP

LC-980BK
LC-980C
LC-980M
LC-980Y
LC-980VALBP
LC-985BK
LC-985C
LC-985M
LC-985Y
LC-985BKBP2
LC-985VALBP

zwart
blauw
rood
geel
zwart + 3 kleuren

zwart
blauw
rood
geel
zwart + 3 kleuren
zwart
blauw
rood
geel
zwart 2x
zwart + 3 kleuren

411849
411850
411851
411852
411786

Originele supplies voor een optimaal resultaat van uw
Brother inkjetprinter.

LC-1000BK
LC-1000C
LC-1000M
LC-1000Y
LC-1000VALBP
LC-1100BK
LC-1100C
LC-1100M
LC-1100Y
LC-1100VALBP
LC-1100HYBK
LC-1100HYC
LC-1100HYM
LC-1100HYY
LC-1100HYVALBP

zwart
blauw
rood
geel
zwart + 3 kleuren
zwart
blauw
rood
geel
zwart + 3 kleuren
zwart HC
blauw HC
rood HC
geel HC
zwart + 3 kleuren

411723
411724
411725
411726
411727
411771
411772
411773
411774
411412
411404
411405
411406
411407
411414

412215
412218
412220
412222
412301
411440
411441
411442
411443
411445
411447

LC-1280XLBK
LC-1280XLC
LC-1280XLM
LC-1280XLY
LC-1280XLVALBP

zwart HC
blauw HC
rood HC
geel HC
zwart + 3 kleuren HC

411100
411101
411102
411103
411104

Brother inkjetprintersupplies
2100-4000

LC-3217BK
LC-3217C
LC-3217M
LC-3217Y
LC-3219XLBK
LC-3219XLC
LC-3219XLM
LC-3219XLY
LC-3219XLVAL

zwart
blauw
rood
geel
zwart HC
blauw HC
rood HC
geel HC
zwart + 3 kleuren HC

402371
402372
402373
402374
402375
402376
402377
402378
402379

Brother inkjetprintersupplies
1200-2000
•

Originele supplies voor een optimaal resultaat van uw
Brother inkjetprinter.

LC-1240BK
LC-1240C
LC-1240M
LC-1240Y
LC-1240VALBP

zwart
blauw
rood
geel
zwart + 3 kleuren

411096
411097
411098
411099
411095

Staat de cartridge die u zoekt niet in onze catalogus?
Via onze cartridgeselector vind u precies de cartridge
die u zoekt. U mag ons natuurlijk ook altijd even bellen
voor meer informatie.

Product niet gevonden? Bel ons voor meer informatie!
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Canon inkjetprintersupplies
CLI500 serie
•

Originele supplies voor een optimaal resultaat met uw
Canon printer.

CANON SUPPLIES

Canon laserprintersupplies
•

Originele supplies voor een optimaal resultaat met uw
Canon printer.

Canon inkjetprintersupplies C serie
•

719
719H
724H
725
726
728
737

zwart
zwart HC
zwart HC
zwart
zwart
zwart
zwart

412597
412598
412204
412201
411274
411288
406002

Originele supplies voor een optimaal resultaat met uw
Canon printer.

CL-36
CL-38
CL-41
CL-51
CL-511
CL-513
CL-541
CL-541XL
CL-546
CL-546XL
CL-546 + PG-545

kleur
kleur
kleur
kleur
kleur
kleur HC
kleur
kleur HC
kleur
kleur HC
zwart + kleur

411023
411982
411953
411954
411249
411881
410290
410291
404139
404141
404142

CLI-521
CLI-521
CLI-521
CLI-521
CLI-521
CLI-521
CLI-526
CLI-526
CLI-526
CLI-526
CLI-526
CLI-526

zwart
grijs
blauw
rood
geel
3 kleuren
zwart
grijs
blauw
rood
geel
3 kleuren

411232
411247
411233
411234
411235
411259
412588
412601
412589
412590
412591
412602

CLI-551
CLI-551
CLI-551
CLI-551
CLI-551
CLI-551
CLI-551XL
CLI-551XL
CLI-551XL
CLI-551XL
CLI-551XL

zwart
grijs
blauw
rood
geel
zwart + 3 kleuren
zwart HC
grijs HC
blauw HC
rood HC
geel HC

401237
401241
401238
401239
401240
401228
401244
401247
401243
401245
401246

Canon kleurenlaserprintersupplies
•

Originele supplies voor een optimaal resultaat met uw
Canon printer.

716
716
716
716
718
718
718
718
731
731H
731
731
731

zwart
blauw
rood
geel
zwart
blauw
rood
geel
zwart
zwart HC
blauw
rood
geel

411236
411237
411238
411239
412313
412314
412315
412316
401663
401667
401664
401665
401666

Canon inkjetprintersupplies
CLI serie
•

Originele supplies voor een optimaal resultaat met uw
Canon printer.

CLI-8
CLI-8
CLI-8
CLI-8

blauw
rood
geel
zwart

411973
411974
411975
411972

Staat de cartridge die u zoekt niet in onze catalogus?
Via onze cartridgeselector vind u precies de cartridge
die u zoekt. U mag ons natuurlijk ook altijd even bellen
voor meer informatie.
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CLI-571
CLI-571
CLI-571
CLI-571
CLI-571
CLI-571
PGI-570 + CLI-571
CLI-571XL
CLI-571XL
CLI-571XL
CLI-571XL
CLI-571XL

zwart
blauw
rood
geel
grijs
zwart + 3 kleuren
2x zwart + 3 kleuren
zwart HC
blauw HC
rood HC
geel HC
grijs HC

402341
402342
402343
402344
402345
402352
402353
402346
402347
402348
402349
402350

Canon inkjetprintersupplies PG serie

Canon kleurencopiersupplies

•

•

Originele supplies voor een optimaal resultaat met uw
Canon printer.

PG-37
PG-40
PG-40 + CL-41
PG-50
PG-510
PG-510 + CL-511
PG-512XL
PG-540
PG-540XL
PG-540 + CL-541
PG-545
PG-545XL
CL-546 + PG-545

zwart
zwart
zwart + kleur
zwart
zwart
zwart + kleur
zwart HC
zwart
zwart HC
zwart + kleur
zwart
zwart HC
zwart + kleur

411981
411978
411905
411979
411240
411906
411242
401031
401035
411255
404138
404140
404142

Originele supplies voor een optimaal resultaat met uw
Canon copier.

C-EXV 28
C-EXV 28
C-EXV 28
C-EXV 28
C-EXV 28
C-EXV 29
C-EXV 29
C-EXV 29
C-EXV 29
C-EXV 34
C-EXV 34
C-EXV 34
C-EXV 34
C-EXV 38
C-EXV 49
C-EXV 49
C-EXV 49
C-EXV 49
C-EXV 51
C-EXV 51
C-EXV 51
C-EXV 51

zwart
blauw
rood
geel
waste toner
zwart
blauw
rood
geel
zwart
blauw
rood
geel
zwart
zwart
blauw
rood
geel
zwart
blauw
rood
geel

406151
406152
406153
406154
404180
440028
440029
440030
440031
404056
404057
404058
404059
406180
406168
406169
406170
406171
406159
406160
406161
406162

Canon inkjetprintersupplies
PFI serie
•

Originele supplies voor een optimaal resultaat met uw
Canon printer.

Canon inkjetprintersupplies
PGI serie
•

PFI-102
PFI-102
PFI-102
PFI-102
PFI-102
PFI-107
PFI-107
PFI-107
PFI-107
PFI-107

zwart
mat zwart
blauw
rood
geel
zwart
blauw
rood
geel
licht zwart

401022
404011
401023
401024
401025
402589
402590
402591
402592
402593

Originele supplies voor een optimaal resultaat met uw
Canon printer.

PGI-5
PGI-35
PGI-520
PGI-520
PGI-525
PGI-525PG
PGI-550PG
PGI-550PGXL
PGI-550 + CLI-551
PGI-570
PGI-570 + CLI-571
PGI-570PGXL
PGI-1500XL
PGI-1500XL
PGI-1500XL
PGI-1500XL
PGI-1500XL
PGI-2500XL
PGI-2500XL
PGI-2500XL
PGI-2500XL
PGI-2500XL

zwart
zwart
zwart
zwart 2x
zwart
zwart 2x
zwart
zwart HC
zwart + kleur
zwart
2x zwart + 3 kleuren
zwart HC
zwart HC
blauw HC
rood HC
geel HC
zwart + kleur HC
zwart HC
blauw HC
rood HC
geel HC
zwart + kleur

411977
412596
411248
440005
412587
412599
401236
401242
401853
402351
402353
402354
401869
401870
401871
401872
401875
401876
401877
401878
401879
401880

Canon copiersupplies
•

Originele supplies voor een optimaal resultaat met uw
Canon copier.

C-EXV 14
C-EXV 18
C EXV18
C-EXV 33
C-EXV 37
C-EXV 40

zwart
zwart
drum
zwart
zwart
zwart

Product niet gevonden? Bel ons voor meer informatie!

440073
406118
404182
406146
406147
404060
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DELL SUPPLIES

Epson inkjetprintersupplies
T10-T14

Epson inkjetprintersupplies
T20-T30

•

•

Originele merkcartridges voor een optimaal resultaat
met uw Epson printer.

Originele merkcartridges voor een optimaal resultaat
met uw Epson printer.

Dell laserprintersupplies
•

Originele supplies voor een optimaal resultaat met uw
Dell printer.

593-10335
593-10337
593-10962
593-11140
593-11141
593-11142
593-11143
593-11167
593-BBBJ
593-BBBM
593-BBBN
593-BBBP
593-BBBO

zwart HC
zwart
zwart
zwart HC
blauw
rood
geel
zwart
zwart
zwart
blauw
rood
geel

411494
411123
401711
416216
416217
416218
416219
401867
401868
404434
404435
404436
404437

T1281
T1282
T1283
T1284
T1285
T1291
T1292
T1293
T1294
T1295

zwart
blauw
rood
geel
zwart + 3 kleuren
zwart
blauw
rood
geel
zwart + 3 kleuren

402491
402492
402493
402494
402495
402562
402563
402496
402564
402497

T2621 26XL
T2631 26XL
T2632 26XL
T2633 26XL
T2634 26XL
T2636 26XL
T2991 29XL
T2992 29XL
T2993 29XL
T2994 29XL
T2996 29XL

zwart HC
foto zwart HC
blauw HC
rood HC
geel HC
zwart + 3 kleuren HC
zwart HC
blauw HC
rood HC
geel HC
zwart + 3 kleuren HC

402525
402526
402527
402528
402529
401584
402543
402544
402545
402546
402547

T3351 33XL
T3361 33XL
T3362 33XL
T3363 33XL
T3364 33XL
T3471 34XL
T3472 34xl
T3473 34XL
T3474 34XL

zwart HC
foto zwart HC
blauw HC
rood HC
geel HC
zwart HC
blauw HC
rood HC
geel HC

402553
402554
402555
402556
402557
404714
404715
404716
404717

Epson inkjetprintersupplies
T15-T19
•

Originele merkcartridges voor een optimaal resultaat
met uw Epson printer.

EPSON SUPPLIES

Epson inkjetprintersupplies
T06-T07
•

Originele merkcartridges voor een optimaal resultaat
met uw Epson printer.

T0711
T0712
T0713
T0714
T0715

zwart
blauw
rood
geel
zwart + 3 kleuren

402487
402488
402489
402490
402558

T1631 16XL
T1632 16XL
T1633 16XL
T1634 16XL
T1636 16XL
T1811 18XL
T1812 18XL
T1813 18XL
T1814 18XL
T1816 18XL

zwart HC
blauw HC
rood HC
geel HC
zwart + 3 kleuren HC
zwart HC
blauw HC
rood HC
geel HC
zwart + 3 kleuren HC

402505
402506
402507
402508
402509
402515
402516
402517
402518
402519

Staat de cartridge die u zoekt niet in onze catalogus?
Via onze cartridgeselector vind u precies de cartridge
die u zoekt. U mag ons natuurlijk ook altijd even bellen
voor meer informatie.
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Cartridges en toners

HP laserprintertoners 50-99 serie

HP laserprintertoners 100 serie

•

•

Originele supplies voor een optimaal resultaat met uw
HP printer.

HP SUPPLIES

HP laserprintertoners 0-49 serie
•

Originele supplies voor een optimaal resultaat met uw
HP printer.

05A
05A
05X
05X
12A
12A
14A
14X
15A
15X
17A
26A
26X
26X
30A
30X

35A
35A
36A
36A
42A
42X
42X
45A
49A
49X
49X

CE505A
CE505D
CE505X
CE505XD
Q2612A
Q2612AD
CF214A
CF214X
C7115A
C7115X
CF217A
CF226A
CF226X
CF226XD
CF230A
CF230X

CB435A
CB435AD
CB436A
CB436AD
Q5942A
Q5942X
Q5942XD
Q5945A
Q5949A
Q5949X
Q5949XD

zwart
zwart 2x
zwart HC
zwart 2x HC
zwart
zwart 2x
zwart
zwart HC
zwart
zwart HC
zwart
zwart
zwart HC
zwart 2x HC
zwart
zwart HC

zwart
zwart 2x
zwart
zwart 2x
zwart
zwart HC
zwart 2x HC
zwart
zwart
zwart HC
zwart 2x HC

411031
411957
411132
412750
411053
411091
411600
411601
412019
411045
402363
402283
402284
402485
402365
402366

411198
411173
411199
411174
412448
412447
411203
412451
412445
412446
411204

51A
51X
51X
53A
53X
53X
55A
55X
55X
64A
64X
64X
78A
78A
79A
80A

Q7551A
Q7551X
Q7551XD
Q7553A
Q7553X
Q7553XD
CE255A
CE255X
CE255XD
CC364A
CC364X
CC364X
CE278A
CE278AD
CF279A
CF280A

zwart
zwart HC
zwart 2x HC
zwart
zwart HC
zwart 2x HC
zwart
zwart HC
zwart 2x HC
zwart
zwart HC
zwart 2x HC
zwart
zwart 2x
zwart
zwart

412161
412162
411160
412115
412116
411172
411292
411294
411290
411797
411798
411814
411349
411130
402368
411740

80X
80X
81A
81X
83A
83A
83X
85A
85A
87A
87X
87X
90A
90X
90X

CF280X
CF280XD
CF281A
CF281X
CF283A
CF283AD
CF283X
CE285A
CE285AD
CF287A
CF287X
CF287XD
CE390A
CE390X
CE390XD

zwart HC
zwart 2x HC
zwart
zwart
zwart
zwart 2x
zwart HC
zwart
zwart 2x
zwart
zwart HC
zwart 2x HC
zwart
zwart HC
zwart 2x HC

411741
411742
401855
401856
410916
410901
404098
412408
411175
402285
402286
402486
410913
410914
411811

Originele supplies voor een optimaal resultaat met uw
HP printer.

124A
124A
124A
124A

Q6000A
Q6001A
Q6002A
Q6003A

zwart
blauw
geel
rood

412009
412010
412011
412012

125A
125A
125A
125A
125A
125A

CB540A
CB541A
CB542A
CB543A
CF373AM
CB540AD

zwart
blauw
geel
rood
3 kleuren
zwart 2x

411943
411950
411952
411955
411942
411951

126A
126A
126A
126A
126A
126A
126A

CE310A
CE310AD
CE311A
CE312A
CE313A
CE314A
CF341AM

zwart
zwart 2x
blauw
geel
rood
drum zwart
3 kleuren

410968
411131
410969
410971
410970
411499
410967

Staat de cartridge die u zoekt niet in onze catalogus?
Via onze cartridgeselector vind u precies de cartridge
die u zoekt. U mag ons natuurlijk ook altijd even bellen
voor meer informatie.
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Cartridges en toners

HP laserprintertoners 400 serie
•

128A
128A
128A
128A
128A
128A

CE320A
CE321A
CE323A
CE322A
CF371AM
CE320AD

zwart
blauw
rood
geel
3 kleuren
zwart 2x

410909
410910
410911
410912
410915
411956

130A
130A
130A
130A

CF350A
CF351A
CF352A
CF353A

zwart
blauw
geel
rood

412554
412555
412557
412556

131A
131X
131A
131A
131A
131A
131X
201A
201X
201X
201A
201X
201A
201X
201A
201X
201X
203A
203X
203A
203X
203A
203X
203A
203X
205A
205A
205A
205A

CF210A
CF210X
CF211A
CF212A
CF213A
U0SL1AM
CF210XD
CF400A
CF400X
CF400XD
CF401A
CF401X
CF402A
CF402X
CF403A
CF403X
CF253XM
CF540A
CF540X
CF541A
CF541X
CF542A
CF542X
CF543A
CF543X
CF530A
CF531A
CF532A
CF533A

zwart
zwart HC
blauw
geel
rood
3 kleuren
zwart 2x HC
zwart
zwart HC
zwart 2x HC
blauw
blauw HC
geel
geel HC
rood
rood HC
3 kleuren HC
zwart
zwart
blauw
blauw
geel
geel
rood
rood
zwart
blauw
geel
rood

411386
411387
411388
411389
411390
411392
404090
402130
402131
402480
402132
402133
402134
402135
402136
402137
402481
405260
405264
405261
405265
405263
405267
402562
405266
405268
405269
405271
405270
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HP laserprintertoners 300 serie
•

Originele supplies voor een optimaal resultaat met uw
HP printer.

Originele supplies voor een optimaal resultaat met uw
HP printer.

304A
304A
304A
304A
304A
304A
305A
305X
305X
305A
305A
305A
305A

CC530A
CC530AD
CC531A
CC532A
CC533A
CF372AM
CE410A
CE410X
CE410XD
CE411A
CE412A
CE413A
CF370AM

zwart
zwart 2x
blauw
geel
rood
3 kleuren
zwart
zwart HC
zwart 2x HC
blauw
geel
rood
3 kleuren

412307
412312
412308
412309
412310
412306
411372
411376
411368
411373
411375
411374
411369

410A
410X
410X
410A
410X
410A
410X
410A
410X
410X

CF410A
CF410X
CF410XD
CF411A
CF411X
CF412A
CF412X
CF413A
CF413X
CF252XM

zwart
zwart
zwart 2x HC
blauw
blauw
geel
geel HC
rood
rood HC
3 kleuren HC

402287
402288
402482
402289
402290
402291
402292
402293
402294
402483

HP laserprintertoners 500 serie
•

307A
307A
307A
307A
312A
312X
312X
312A
312A
312A
312A

CE740A
CE741A
CE742A
CE743A
CF380A
CF380X
CF380XD
CF381A
CF383A
CF382A
CF440AM

zwart
blauw
geel
rood
zwart
zwart HC
zwart 2x HC
blauw
rood
geel
3 kleuren

411396
411397
411399
411398
410934
410935
412005
410936
410937
410938
412004

Originele supplies voor een optimaal resultaat met uw
HP printer.

501A
502A
502A
502A
503A
503A
503A
504A
504X
504X
504A
504A
504A

Q6470A
Q6471A
Q6472A
Q6473A
Q7581A
Q7582A
Q7583A
CE250A
CE250X
CE250XD
CE251A
CE252A
CE253A

zwart
blauw
geel
rood
blauw
geel
rood
zwart
zwart HC
zwart 2x HC
blauw
geel
rood

412054
412055
412056
412057
412052
412053
412051
411301
411302
411291
411303
411304
411305

Cartridges en toners

HP inkjetprintersupplies 20-49 serie
•

507A
507X
507A
507A
507A
508A
508X
508A
508X
508A
508X
508A
508X

CE400A
CE400X
CE401A
CE403A
CE402A
CF360A
CF360X
CF361A
CF361X
CF362A
CF362X
CF363A
CF363X

zwart
zwart HC
blauw
rood
geel
zwart
zwart HC
blauw
blauw HC
geel
geel HC
rood
rood HC

411283
416220
411284
411285
411286
402138
402139
402140
402141
402142
402143
402144
402145

Originele supplies voor een optimaal resultaat met uw
HP printer.

HP laserprintertoners 800 serie
•

Originele supplies voor een optimaal resultaat met uw
HP printer.

823A
824A
824A
824A
824A
824A
824A
824A
827A
827A
827A
827A

CB380A
CB381A
CB382A
CB383A
CB384A
CB385A
CB386A
CB387A
CF300A
CF301A
CF303A
CF302A

zwart
blauw
geel
rood
drum zwart
drum blauw
drum geel
drum rood
zwart
blauw
rood
geel

411916
411917
411918
411919
411920
411921
411922
411940
401858
401859
401860
401861

21
21XL
22
22XL
27
28

C9351A
C9351CE
C9532A
C9352CE
C8727A
C8728A

zwart
zwart HC
kleur
kleur HC
zwart
kleur

412381
411213
412382
411214
412259
412258

HP inkjetprintersupplies 50-80 serie
•

Originele supplies voor een optimaal resultaat met uw
HP printer.

HP laserprintertoners 600 serie
•

Originele supplies voor een optimaal resultaat met uw
HP printer.

647A
648A
648A
648A
649X
651A
651A
651A
651A
652A
654A
653X
654A
654A
655A
655A
655A
655A
656X
656X
656X
656X
657X
657X
657X
657X

CE260A
CE261A
CE262A
CE263A
CE260X
CE340A
CE341A
CE342A
CE343A
CF320A
CF333A
CF320X
CF332A
CF331A
CF450A
CF451A
CF453A
CF452A
CF460X
CF461X
CF463X
CF462X
CF470X
CF471X
CF473X
CF472X

zwart
blauw
geel
rood
zwart HC
zwart
blauw
geel
rood
zwart
rood
zwart HC
geel
blauw
zwart
blauw
rood
geel
zwart HC
blauw HC
rood HC
geel HC
zwart HC
blauw HC
rood HC
geel HC

412401
412402
412403
412404
412409
401726
401727
401729
401728
404241
404249
404242
404248
404247
403925
403926
403927
403928
403929
403930
403931
403932
403941
403942
403943
403944

HP inkjetprintersupplies
promopacks
•

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.

21+ 22
56 + 57
300
338 + 343
350 + 351
363

SD367AE
SA342AE
CN637EE
SD449EE
SD412AE
Q7966EE

364

T9D88EE

zwart + kleur
zwart + kleur
zwart + kleur
zwart + kleur
zwart + kleur
150vel 10x15cm +
6 cartridges
50vel 10x15cm +
3 cartridges

56
57
62
62XL
62
62XL
62
72
72
72
72
72
72

C6656AE
C6657A
C2P04AE
C2P05AE
C2P06AE
C2P07AE
N9J71AE
C9370A
C9371A
C9372A
C9373A
C9374A
C9403A

zwart
kleur
zwart
zwart HC
kleur
kleur HC
zwart + kleur
foto zwart
blauw
rood
geel
grijs
mat zwart

412237
412232
404184
404185
404186
404187
410395
411176
411177
411178
411179
411180
411189

411254
411256
410286
411262
411258
411171
410399

Staat de cartridge die u zoekt niet in onze catalogus?
Via onze cartridgeselector vind u precies de cartridge
die u zoekt. U mag ons natuurlijk ook altijd even bellen
voor meer informatie.

Product niet gevonden? Bel ons voor meer informatie!
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Cartridges en toners

HP inkjetprintersupplies 700 serie
HP inkjetprintersupplies 81-99 serie
•

Originele supplies voor een optimaal resultaat met uw
HP printer.

88XL
88XL
88XL
88XL

C9391AE
C9392AE
C9393AE
C9396AE

blauw HC
rood HC
geel HC
zwart HC

412158
412159
412160
412157

336
337
338
339
339
342
343
344
344
350
350XL

C9362EE
C9364EE
C8765EE
C8767EE
C9504EE
C9361EE
C8766EE
C9363EE
C9505EE
CB335EE
CB336EE

zwart
zwart
zwart
zwart
zwart 2x
kleur
kleur
kleur
kleur 2x
zwart
zwart HC

411169
411168
411778
411762
412110
411170
411765
411761
412111
412570
412640

HP inkjetprintersupplies 300-350
serie

HP inkjetprintersupplies 351-400
serie

•

•

Originele supplies voor een optimaal resultaat met uw
HP printer.

Originele supplies voor een optimaal resultaat met uw
HP printer.

•

711
711
711
711
711
711
711
711
727
727
727
727
727
727

256

CC640E
CC643E
CC641E
CC644E
CH561EE
CH562EE
N9J72AE
CH563EE
CH564EE
F6U65AE
F6U66AE
X4D37AE
F6U67AE
F6U68AE
T6N02AE
T6N01AE
T6N04AE
T6N03AE
N9K06AE
N9K05AE
N9K08AE
N9K07AE

zwart
kleur
zwart HC
kleur HC
zwart
kleur
zwart + kleur
zwart HC
kleur HC
kleur
zwart
zwart + kleur
kleur HC
zwart HC
zwart
kleur
zwart HC
kleur HC
zwart
kleur
zwart
kleur

411215
411217
411216
411218
404035
404036
410396
404037
404038
410295
410292
402369
410293
410294
412574
412575
412576
412577
410296
410297
410298
410299

351
351XL
364
364XL
364XL
364XL
364XL
364XL
364XL

CB337EE
CB338EE
N9J73AE
CB322EE
CB323EE
CB324EE
CB325EE
CN684EE
N9J74AE

kleur
412571
kleur HC
412641
zwart + 3 kleuren 410397
foto zwart HC
412211
blauw HC
412212
rood HC
412213
geel HC
412214
zwart HC
412216
zwart + 3 kleuren HC
410398

CZ129A
CZ130A
CZ131A
CZ132A
CZ133A
CZ134A
CZ135A
CZ136A
B3P23A
B3P22A
B3P19A
B3P20A
B3P21A
B3P24A

zwart
blauw
rood
geel
zwart HC
blauw HC
rood HC
geel HC
foto zwart HC
mat zwart HC
blauw HC
rood HC
geel HC
grijs HC

416193
416194
416195
416196
416197
416198
416199
416200
401888
401889
401890
401891
401892
401893

HP inkjetprintersupplies 900-951
serie
•

300
300
300XL
300XL
301
301
301
301XL
301XL
302
302
302
302XL
302XL
303
303
303XL
303XL
304
304
304XL
304XL

Originele supplies voor een optimaal resultaat met uw
HP printer.

Originele supplies voor een optimaal resultaat met uw
HP printer.

901XL
901
903
903
903
903
903XL
903XL
903XL
903XL
903XL

CC654AE
CC656AE
T6L99AE
T6L87AE
T6L91AE
T6L95AE
T6M15AE
T6M03AE
T6M07AE
T6M11AE
1CC20AE

907XL
913A
913A
913A
913A
920XL
920XL
920XL
920XL
920XL

T6M19AE
L0R95AE
F6T77AE
F6T78AE
F6T79AE
CD975AE
CD972AE
CD973AE
CD974AE
C2N92AE

zwart HC
411220
kleur
411221
zwart
410300
blauw
410301
rood
410302
geel
410303
zwart HC
410304
blauw HC
410305
rood HC
410306
geel HC
410307
75vel A4 + 3 cartridges
410309
zwart HC
410308
zwart
404460
blauw
404461
rood
404462
geel
404463
zwart HC
404031
blauw HC
404032
rood HC
404033
geel HC
404034
zwart + 3 kleuren 411985

Cartridges en toners

HP inkjetprintersupplies 970-999
serie
932XL
CN053AE
932XL/933XL C2P42AE
933XL
CN054AE
933XL
CN055AE
933XL
CN056AE
934XL
C2P23AE
935XL
C2P24AE
935XL
C2P25AE
935XL
C2P26AE
934
C2P19AE
935XL
F6U78AE
934XL/935XL X4E14AE
940XL
C4906AE
940XL
C4907AE
940XL
C4908AE
940XL
C4909AE
940XL
C2N93AE
950XL
CN045AE
951XL
CN046AE
951XL
CN047AE
951XL
CN048AE
950XL/951XL C2P43AE
953
L0S58AE

953XL
953XL
953XL
953XL
957XL

L0S70AE
F6U16AE
F6U17AE
F6U18AE
L0R40AE

zwart HC
zwart + 3 kleuren HC
blauw HC
rood HC
geel HC
zwart
blauw
rood
geel
zwart
kleur
zwart + 3 kleuren HC
zwart HC
blauw HC
rood HC
geel HC
zwart + 3 kleuren HC
zwart HC
blauw HC
rood HC
geel HC
zwart + 3 kleuren
zwart

zwart HC
blauw HC
rood HC
geel HC
zwart HC

401048
401544
401009
401010
401011
404192
404193
404194
404195
404188
404205
403924
410866
410867
410868
410869
411986
411139
411140
411141
411142
404204
404475

404479
404481
404482
404483
404480

KYOCERA SUPPLIES

Kyocera laserprintsupplies TK1-499
•

970XL
971XL
971XL
971XL
973X
973X
973X
973X

CN625AE
CN626AE
CN627AE
CN628AE
L0S07AE
F6T81AE
F6T82AE
F6T83AE

zwart HC
blauw HC
rood HC
geel HC
zwart HC
blauw HC
rood HC
geel HC

411606
411607
411608
411609
404464
404465
404466
404467

Originele supplies voor een optimaal resultaat met uw
Kyocera printer.

TK-160
TK-170
TK-350

zwart
zwart
zwart

412199
412119
412586

Kyocera laserprintsupplies
T500-699
•

981A
981A
981A
981A
981X
981X
981X
981X
981Y
981Y
981Y
981Y
991A
991A
991A
991A
991X
991X
991X
991X

J3M71AE
J3M68A
J3M69A
J3M70A
L0R12A
L0R09A
L0R10A
L0R11A
L0R16A
L0R13A
L0R14A
L0R15A
M0J86AE
M0J74AE
M0J78AE
M0J82AE
M0K02AE
M0J90AE
M0J94AE
M0J98AE

zwart
blauw
rood
geel
zwart HC
blauw HC
rood HC
geel HC
zwart EHC
blauw EHC
rood EHC
geel EHC
zwart
blauw
rood
geel
zwart HC
blauw HC
rood HC
geel HC

404484
404485
404486
404487
404488
404489
404490
404491
404492
404493
404494
404495
404443
404444
404445
404446
404447
404448
404449
404450

Originele supplies voor een optimaal resultaat met uw
Kyocera printer.

TK-580K
TK-580C
TK-580M
TK-580Y
TK-590K
TK-590C
TK-590M
TK-590Y

zwart
blauw
rood
geel
zwart
blauw
rood
geel

411514
411515
411516
411517
412578
412579
412580
412581

Kyocera laserprintsupplies
TK700-999
•

De meeste merken hebben naast de standaard cartridge een X-of XL uitvoering. Door een X- of een XL uitvoering te
gebruiken worden uw printkosten een stuk lager. Tevens zijn er diverse duo- en multipacks verkrijgbaar om
voordelig te printen.

Originele supplies voor een optimaal resultaat met uw
Kyocera printer.

WT-860
TK-865K
TK-865C
TK-865M
TK-865Y
TK-895K
TK-895C
TK-895M
TK-895Y

toneropvangbak
zwart
blauw
rood
geel
zwart
blauw
rood
geel

Product niet gevonden? Bel ons voor meer informatie!

405502
412438
412439
412440
412441
412412
412413
412414
412415
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Cartridges en toners

Kyocera laserprintsupplies
TK8000-9999

Kyocera laserprintsupplies
TK1000-7999
•

•

Originele supplies voor een optimaal resultaat met uw
Kyocera printer.

Originele supplies voor een optimaal resultaat met uw
Kyocera printer.

Lexmark laserprintersupplies
70-99 serie
•

TK-1115
TK-1125
TK-1130
TK-1140
TK-1150
TK-1160
TK-1170
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

zwart
zwart
zwart
zwart
zwart
zwart
zwart
zwart
zwart
zwart
zwart
zwart
zwart
zwart
zwart
blauw
rood
geel
zwart
blauw
rood
geel

433047
433048
411094
411105
402380
402383
402381
404061
404062
404063
404029
402384
402385
402386
402146
402149
402148
402147
402150
402153
402152
402151

TK-8305K
TK-8305C
TK-8305M
TK-8305Y
TK-8325M
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
TK-8525K
TK-8525C
TK-8525M
TK-8525Y

zwart
blauw
rood
geel
zwart
blauw
rood
geel
zwart
blauw
rood
geel
zwart
blauw
rood
geel
zwart
blauw
rood
geel
zwart
blauw
rood
geel

411468
411469
411470
411471
411622
411623
411624
411625
411783
411787
411788
411789
411781
411775
411776
411777
411809
411801
411802
411803
411799
411791
411792
411793

Originele supplies voor een optimaal resultaat met uw
IBM-Lexmark printer.

TM

70C2HK0
70C2HC0
70C2HM0
70C2HY0
80C2HK0
80C2HC0
80C2HM0
80C2HY0

zwart HC
blauw HC
rood HC
geel HC
zwart HC
blauw HC
rood HC
geel HC

403967
403968
403969
403970
410114
410113
410115
410116

Lexmark laserprintersupplies
C serie
•

TK-5195
TK-5195
TK-5195
TK-5195
TK-5220
TK-5220
TK-5220
TK-5220
TK-5230
TK-5230
TK-5230
TK-5230
TK-5240
TK-5240
TK-5240
TK-5240
TK-6325

258

zwart
blauw
rood
geel
zwart
blauw
rood
geel
zwart
blauw
rood
geel
zwart
blauw
rood
geel
zwart

402580
402581
402582
402583
404348
404349
404350
404351
404352
404353
404354
404355
404356
404357
404358
404359
411759

Originele supplies voor een optimaal resultaat met uw
IBM-Lexmark printer.

TM

LEXMARK SUPPLIES

Lexmark laserprintersupplies 15-69
•

Originele supplies voor een optimaal resultaat met uw
IBM-Lexmark printer.

TM

50F0Z00
50F2000
50F2H00
50F2H00
50F2X00
51F2H00
52D0HA0
52D0Z00
52D2000
52D2H00
52D2X00
52D2H0E
60F2000
60F2H00
62D2H0E

drum zwart
zwart
zwart
zwart HC
zwart
zwart
zwart
zwart
zwart
zwart HC
zwart HC
zwart
zwart
zwart
zwart

404430
410102
410103
410104
410105
401881
410921
401857
410106
410107
410108
411630
406305
406306
411628

C925H2KG
C925H2CG
C925H2MG
C925H2YG
C950X2CG
C950X2KG
C950X2MG
C950X2YG

zwart
blauw
rood
geel
blauw
zwart
rood
geel

412029
412030
412031
412032
412776
412777
412778
412779

Staat de cartridge die u zoekt niet in onze catalogus?
Via onze cartridgeselector vind u precies de cartridge
die u zoekt. U mag ons natuurlijk ook altijd even bellen
voor meer informatie.

Cartridges en toners
Oki kleurenlaserprintersupplies
C serie
•

Lexmark laserprintersupplies
E-X serie
•

Originele supplies voor een optimaal resultaat met uw
IBM-Lexmark printer.

TM

E260A11E
E360H11E
T650A11E
T650H11E
T650H31E
T654X11E
X651A11E
X651H11E
X792X1KG
X792X6CG
X792X1MG
X792X1YG
X925H2KG
X925H2CG
X925H2MG
X925H2YG
X950X2KG
X950X2CG
X950X2MG
X950X2YG

zwart
zwart
zwart
zwart HC
zwart
zwart HC
zwart
zwart
zwart
blauw
rood
geel
zwart
blauw
rood
geel
zwart
blauw
rood
geel

412340
412341
411698
406283
400732
412780
401588
404802
406286
406287
406288
406289
406290
406291
406292
406293
406294
406295
406296
406297

Originele supplies voor een optimaal resultaat met uw
Oki printer.

44469704
44469705
44469706
44469803
44973536
44973535
44973534
44973533
44469722
44469723
44469724
44469804
44973508
44315305
44315306
44315307
44315308
46490605
46490606
46490607
46490608

geel
rood
blauw
zwart
zwart
blauw
rood
geel
geel
rood
blauw
zwart
zwart
geel
rood
blauw
zwart
geel
rood
blauw
zwart

411433
411432
411431
411430
404105
404106
404107
404108
411438
411437
411436
411439
412645
411345
411344
411343
411342
402575
402573
402571
402569

SAMSUNG SUPPLIES

Samsung laserprintersupplies
C-serie
•

Originele supplies voor een optimaal resultaat met uw
Samsung printer.

CLT-K404S
CLT-P404
CLT-C404S
CLT-M404S
CLT-Y404S
CLT-K406S
CLT-P406
CLT-C406S
CLT-M406S
CLT-Y406S
CLT-R406
CLT-K504S
CLT-C504S
CLT-M504S
CLT-Y504S
CLT-P504C
CLT-K506L
CLT-C506L
CLT-M506L
CLT-Y506L
CLT-P4072C

zwart
zwart 2x
blauw
rood
geel
zwart
zwart 2x
blauw
rood
geel
zwart
zwart
blauw
rood
geel
zwart + kleur
zwart HC
blauw HC
rood HC
geel HC
zwart + kleur

404405
404239
404406
404407
404408
416210
404238
416208
416212
416214
404425
416211
416209
416213
416215
412481
404409
404412
404414
404416
400235

RICOH SUPPLIES

Ricoh printsupplies 1-9
•

Originele supplies voor een optimaal resultaat met uw
Ricoh printer.

OKI SUPPLIES

Oki laserprintersupplies
•

Originele supplies voor een optimaal resultaat met uw
Oki printer.

45807106

zwart

842024
841196
841197
841198
841199

zwart
zwart
blauw
rood
geel

405841
404003
404398
404399
404000

411018

Ricoh printsupplies A-Z

406479
406522
402810
888640

zwart HC
zwart
zwart
zwart

400737
400738
401558
404397

Samsung laserprintersupplies
M-serie
•

Originele supplies voor een optimaal resultaat met uw
Samsung printer.

MLT-D101S
MLT-D103L
MLT-D111S
MLT-D116L
MLT-D116S
MLT-D119S
MLT-D204E
MLT-D204L
MLT-D204S
MLT-R204
MLT-D1042S
MLT-D1052L
MLT-D1082S
MLT-D2092L
MLT-R116

zwart
zwart
zwart
zwart
zwart
zwart
zwart EHC
zwart HC
zwart
zwart
zwart
zwart HC
zwart
zwart HC
zwart

Product niet gevonden? Bel ons voor meer informatie!

400226
400227
412342
410927
404400
412350
404401
404402
404403
404424
404005
410890
411872
412102
401735
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QUANTORE INKJETCARTRIDGES

Quantore inktcartridges voor Canon
printers C serie

Quantore inktcartridges voor
Canon printers P serie

Quantore inktcartridges voor
Brother printers

•

•

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.

•

LC-123
LC-123
LC-123
LC-123
LC-123
LC-127XL
LC-125XL
LC-125XL
LC-125XL
LC-223
LC-223
LC-223
LC-223
LC-970
LC-970
LC-970
LC-970
LC-970
LC-980
LC-980
LC-980
LC-980
LC-980
LC-985
LC-985
LC-985
LC-985
LC-985
LC-1000
LC-1000
LC-1000
LC-1000
LC-1000
LC-1100
LC-1100
LC-1100
LC-1100
LC-1100
LC-1240
LC-1240
LC-1240
LC-1240
LC-1240

zwart
blauw
rood
geel
zwart + 3 kleuren
zwart
blauw
rood
geel
zwart
blauw
rood
geel
zwart
blauw
rood
geel
zwart + 3 kleuren
zwart
blauw
rood
geel
zwart + 3 kleuren
zwart
blauw
rood
geel
zwart + 3 kleuren
zwart
blauw
rood
geel
zwart + 3 kleuren
zwart
blauw
rood
geel
zwart + 3 kleuren
zwart
blauw
rood
geel
zwart + 3 kleuren

845026
845027
845028
845029
845001
845030
845031
845032
845033
845064
845065
845066
845067
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
845034
845035
845036
845037
845038

•
•

•

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.

CL-41
CL-511
CL-513
CLI-8
CLI-8
CLI-8
CLI-8
CLI-8 + PGI-5
CLI-521
CLI-521
CLI-521
CLI-521
PGI-520 + CLI-521
PGI-525 + CLI-526
CLI-526
CLI-526
CLI-526
CLI-526
CL-541XL
CL-546XL
CLI-551XL
CLI-551XL
CLI-551XL
CLI-551XL
CLI-571XL
CLI-571XL
CLI-571XL
CLI-571XL

kleur
kleur
kleur
zwart
blauw
rood
geel
zwart + 3 kleuren
zwart
blauw
rood
geel
zwart + kleur
zwart + kleur
zwart
blauw
rood
geel
kleur HC
kleur
zwart
blauw
rood
geel
zwart
blauw
rood
geel

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

•
•
•

•

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.

PG-40
PG-40 + CL-41
PGI-5
PG-510
PG-510 + CL-511
PG-512
PG-512 + CL-513
PGI-520
PGI-520 + CLI-521
PGI-525 + CLI-526
PGI-525
PG-540XL
PG-545XL
PGI-550XL
PG-540XL + CL-541XL
PGI-550XL + CLI-551XL
PGI-570XL
PGI-570XL + CLI-571XL
PG-1500XL
PG-1500XL
PG-1500XL
PG-1500XL
PG-1500XL

zwart
zwart + kleur
zwart
zwart
zwart + kleur
zwart
zwart + kleur
zwart
zwart + kleur
zwart + kleur
zwart
zwart HC
zwart HC
zwart HC
zwart + kleur HC
zwart + kleur HC
zwart HC
zwart + kleur HC
zwart HC
blauw HC
rood HC
geel HC
zwart + 3 kleuren HC

842028
842018
842045
842055
842019
842057
842020
842052
842054
842064
842063
842066
842023
842030
842021
842035
842068
842073
842074
842075
842076
842077
842078

Staat de cartridge die u zoekt niet in onze catalogus?
Via onze cartridgeselector vind u precies de cartridge
die u zoekt. U mag ons natuurlijk ook altijd even bellen
voor meer informatie.
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Quantore inktcartridges voor
Epson printers

Quantore inktcartridges voor
HP printers 0-99 serie

Quantore inktcartridges voor
HP printers 300 serie

•

•

•

•
•
•

•

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.

T061140
T061240
T061340
T061440
T071140
T071240
T071340
T071440
T071540
T128140
T128240
T128340
T128440
T128540
T129140
T129240
T129340
T129440
T129545
T262140XL
T263140XL
T263240XL
T263340XL
T263440XL
T263640XL
T299140XL
T299640XL

zwart
blauw
rood
geel
zwart
blauw
rood
geel
zwart + kleur
zwart
blauw
rood
geel
zwart + 3 kleuren
zwart
blauw
rood
geel
zwart + 3 kleuren
zwart
foto zwart
blauw
rood
geel
zwart + 3 kleuren
zwart
zwart + 3 kleuren

843056
843057
843058
843059
843060
843061
843062
843063
843064
843044
843045
843046
843047
843000
843065
843066
843067
843068
843001
843069
843070
843071
843072
843073
843074
843048
843049

•
•
•

•

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
17
21XL
22XL
21XL 22XL
23
27
28
45
56
57
56 57
62XL
62XL
78

C6615D
C6625D
C9351A
C9352A
C1823D
C8727A
C8728A
51645A
C6656A
C6657A
SA342AE
C2P05AE
C2P07AE
C6578A

zwart
kleur
zwart
kleur
zwart + kleur
kleur
zwart
kleur
zwart
zwart
kleur
zwart + kleur
zwart
kleur
kleur

841006
841007
841018
841019
841029
841003
841016
841017
841002
841008
841009
841030
841088
841089
841004

•
•
•

•

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.

300XL
300XL
300XL
301XL
301XL
301XL
302XL
302XL
304XL
304XL

CC641EE
CC644EE
CC641+ CC644EE
CH563EE
CH564EE
CH563 + CH564EE
F6U68AE
F6U67AE
N9K08AE
N9K07AE

zwart
kleur
zwart + kleur
zwart
kleur
zwart + kleur
zwart
kleur
zwart
kleur

841047
841048
841041
841056
841057
841044
841090
841091
841096
841097

336
337
338
339
342
343
344

C9362EE
C9364EE
C8765EE
C8767EE
C9361EE
C8766EE
C9363EE

zwart
zwart
zwart
zwart
kleur
kleur
kleur

841032
841031
841021
841023
841033
841022
841024

Staat de cartridge die u zoekt niet in onze catalogus?
Via onze cartridgeselector vind u precies de cartridge
die u zoekt. U mag ons natuurlijk ook altijd even bellen
voor meer informatie.
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350XL
350XL
351XL
363XL
363
363
363
363
363
364XL
364XL
364XL
364XL
364XL
364XL

CB336EE
CB336EE + CB338EE
CB338EE
C8719EE
C8771EE
C8772EE
C8773EE
C8774EE
C8775EE
CB684EE
CB322A
CB323A
CB324A
CB325A
N9J74AE

zwart
zwart + kleur
kleur
zwart
blauw
rood
geel
lichtblauw
lichtrood
zwart
foto zwart
blauw
rood
geel
zwart + 3 kleuren

841045
841081
841046
841034
841035
841036
841037
841038
841039
841051
841052
841053
841054
841055
841067

940XL
940XL
940XL
940XL
950XL
951XL
951XL
951XL
950XL + 951XL
970XL
971XL
971XL
971XL

C4906AE
C4907AE
C4908AE
C4909AE
CN045AE
CN046AE
CN047AE
CN048AE
C2P43AE
CN625AE
CN626AE
CN627AE
CN628AE

zwart
blauw
rood
geel
zwart
blauw
rood
geel
zwart + 3 kleuren
zwart
blauw
rood
geel HC

841068
841069
841070
841071
841072
841073
841074
841075
841087
841083
841084
841085
841086

•
•
•

•

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
920XL
920XL
920XL
920XL
920XL
932XL + 933XL
932XL
933XL
933XL
933XL
934XL
935XL
935XL
935XL

CC654A
CC656A
CD975AE
CD972AE
CD973AE
CD974AE
CH081AE
C2P42AE
CN053AE
CN054AE
CN055AE
CN056AE
C2P23AE
C2P24AE
C2P25AE
C2P26AE

zwart
kleur
zwart
blauw
rood
geel
zwart + 3 kleuren
zwart + 3 kleuren
zwart
blauw
rood
geel
zwart
blauw
rood
geel

841049
841050
841058
841059
841060
841061
841066
841082
841076
841077
841078
841079
841092
841093
841094
841095

Quantore tonercartridges voor
Brother printers 0-999
•

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
TN-325
TN-325
TN-326
TN-326
TN-326
TN-326
TN-328
TN-328
TN-328
TN-328
TN-900
TN-900
TN-900
TN-900

Quantore inktcartridges voor
HP printers 900 serie
•

QUANTORE LASERTONERS

zwart
blauw
rood
geel
zwart
blauw
rood
geel
zwart
blauw
rood
geel
zwart
blauw
rood
geel
zwart
blauw
rood
geel
zwart
blauw
rood
geel
zwart
blauw
rood
geel

855037
855038
855039
855040
855021
855065
855064
855063
855067
855068
855069
855070
855045
855046
855047
855048
855075
855076
855077
855078
855059
855060
855061
855062
855071
855072
855073
855074

Wilt u voordelig printen dan hebben wij een goed
alternatief: Quantore inkt- en tonercartridges met een
uitstekende prijs- en kwaliteitsverhouding. Op dit
assortiment heeft u 3 jaar garantie.

Product niet gevonden? Bel ons voor meer informatie!
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Quantore tonercartridges voor
Brother printers 1000-9000

Quantore tonercartridges voor
HP printers 0-49 serie

Quantore tonercartridges voor
HP printers 50-99 serie

•

•

•

•
•
•

•

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.

TN-1050
TN-2000
TN-2010
TN-2120
TN-2120 HC
TN-2220
DR-2200
TN-2310
TN-2320
TN-3170
DR-3200
TN-3280
DR-3300
TN-3330
TN-3380
TN-3390

zwart
zwart
zwart
zwart
zwart
zwart
drum
zwart
zwart
zwart
drum
zwart
drum
zwart
zwart
zwart

855066
855008
855004
855011
855020
855044
865001
855079
855080
855009
856008
855019
865003
855006
855014
855007

Wilt u ook bijdragen aan een beter milieu. U kunt de lege
inkt- en tonercartridges bij ons inleveren. Deze worden
zoveel mogelijk hergebruikt voor het Quantore merk.
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•
•
•
•

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
15A
15X
35A
36A
42A
42X
49A
49X

CE505A
CE505X
Q2612A
Q2612X
C7115A
C7115X
CB435A
CB436A
Q5942A
Q5942X
Q5949A
Q5949X

zwart
zwart
zwart
zwart
zwart
zwart
zwart
zwart
zwart
zwart
zwart
zwart

851120
851115
851140
851021
851010
851011
851114
851093
851041
851042
851030
851031

•
•
•
•

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.

53A
53X
55A
55X
64A
64X
78A
78X
80A
80X
81A
81X
83A
85A
85X
87A
90A
90X

Q7553A
Q7553X
CE255A
CE255X
CC364A
CC364X
CE278A
CE278X
CF280A
CF280X
CF281A
CF281X
CF283A
CE285A
CE285X
CF287A
CE390A
CE390X

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
851159
851160
851071
851072
851166
851124
851098
851187
851141
851142

Compatible cartridges en tonerscartridges en toners

Quantore tonercartridges voor
HP printers 100 serie

Quantore tonercartridges voor
HP printers 200 serie

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.

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

•
•
•

•

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.

201A
201A
201A
201A
201x
201X
201X
201X

CF400A
CF401A
CF402A
CF403A
CF400X
CF401X
CF402X
CF403X

zwart
blauw
geel
rood
zwart HC
blauw HC
geel HC
rood HC

851188
851189
851190
851191
851192
851193
851194
851195

•
•
•

•

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.

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

851109
851110
851111
851112
851100
851101
851102
851104
851103
851155
851156
851158
851157
851171
851172
851173
851174
851175

Quantore tonercartridges voor
HP printers 400 serie
410A
410A
410A
410A

CF410A
CF411A
CF412A
CF413A

zwart
blauw
geel
rood

851196
851197
851198
851199

Staat de cartridge die u zoekt niet in onze catalogus?
Via onze cartridgeselector vind u precies de cartridge
die u zoekt. U mag ons natuurlijk ook altijd even bellen
voor meer informatie.

Product niet gevonden? Bel ons voor meer informatie!
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Compatible cartridges en toners

Quantore tonercartridges voor
HP printers 500 serie

Quantore tonercartridges voor
Kyocera machines

Quantore tonercartridges voor
Lexmark machines

•

•

•

•
•
•

•

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
504A
504A
504A
507A
507X
507A
507A
507A

CE250A
CE250X
CE251A
CE252A
CE253A
CE400A
CE400X
CE401A
CE402A
CE403A

zwart
zwart
blauw
geel
rood
zwart
zwart
blauw
geel
rood

851137
851116
851117
851118
851119
851145
851146
851147
851149
851148

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.

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-8305
TK-8305
TK-8305
TK-8305

zwart
zwart
zwart
zwart
zwart
zwart
blauw
rood
geel
zwart
blauw
rood
geel
zwart
blauw
rood
geel

858002
858000
858001
858004
858003
858057
858058
858059
858060
858061
858062
858063
858064
858065
858066
858067
858068

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.

647A
648X
648A
648A
648A
824A
824A
824A

CE260A
CE260X
CE261A
CE262A
CE263A
CB381A
CB382A
CB383A

zwart
zwart
blauw
geel
rood
blauw
geel
rood

851126
851127
851128
851130
851129
851044
851020
851012
Wilt u lagere printkosten per pagina dan zijn de
Quantore inkt- en tonercartridges het juiste alternatief.
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•
•
•

•

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.

E260A11E
E360H11E
T650A11E
T650H21E
50F0HA0
50F2U00
50F0XA0
50F0Z00
52D0HA0
52D0XA0

zwart
zwart HC
zwart
zwart HC
zwart
zwart
zwart
drum
zwart
zwart

854015
854016
854032
854033
854000
854001
854002
854017
854003
854004

Hoofdstuk 5

Kantoormachines

ONTDEK HET GEMAK VAN DE KANTOORMACHINES.
HAAL MEER UIT JE DAG!

Maak het werk makkelijker

Voor ieder bedrijf de juiste oplossing
Toetsenbord

Zie pagina 489

1

2

Inbindmachine
Zie pagina 310

3

Printer
Zie pagina 275

Lamineermachine
Zie pagina 319

Tip
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.

Multifunctionele machines
> KLEURENLASER MFC

31PPM
18PPM
31PPM

L

18PPM

L

Brother kleurenlasermultifunctional
DCP-L8410CDW

Brother kleurenlasermultifunctional
DCP-9020CDW

•

Draadloze netwerk kleuren
lasermultifunctional.
• Printen, copieren en scannen in kleur.
• Met Blauwe Engel en Energy Star
keurmerk.

•

Brother DCP-L8410CDW

430272

Draadloze of bekabelde netwerk
kleuren lasermultifunctional.
• Printen, copieren en scannen in kleur.
• Met Energy Star keurmerk.

PRINTERPLUS

Brother DCP-9020CDW

430155

Brother MFC-9330CDW

434187

PRINTERPLUS

22PPM

22PPM

31PPM

31PPM

L

L

Brother kleurenlasermultifunctional
MFC-9330CDW

Brother kleurenlasermultifunctional
MFC-L8690CDW

•
•

Draadloze of bekabelde netwerk
kleuren lasermultifunctional.
• Faxen, printen, copieren en scannen in
kleur.

•

Met Blauwe Engel en Energy Star
keurmerk.

Brother MFC-L8690CDW

430273

Draadloze netwerk kleuren
lasermultifunctional.
• Faxen, printen, copieren en scannen in
kleur.
• Met Energy Star keurmerk.

MACHINESPECS KLEURENLASERMULTIFUNCTIONALS
Artikel nummer
Merk
Model
Afdruksnelheid zwart-wit
Afdruksnelheid kleur
Maximaal papierformaat
Afdrukresolutie
Functie Print
Kopie
Scan
Fax
Papiercassette
ADF
Dubbelzijdig printen
Geheugen
Interface
Air print
Wi-Fi Direct
Netwerk klaar
Speciaal kenmerk
Optionele papierlade
Afmetingen
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430272
Brother
DCP-L8410CDW
31
31
A4
2400x600dpi
ja
ja
ja
nee
250vel
ja
ja
512MB
USB 2.0 Hi-speed
ja
ja
ja
NFC
max. 3 laden
435x526x539mm

430155
Brother
DCP-9020CDW
18
18
A4
2400x600dpi
ja
ja
ja
nee
250vel
ja
ja
192MB
USB 2.0 Hi-speed
ja
ja
ja

410x483x410mm

430273
Brother
MFC-L8690CDW
31
31
A4
2400x600dpi
ja
ja
ja
ja
250vel
ja
ja
512MB
USB 2.0 Hi-speed
ja
ja
ja
NFC
max. 3 laden
435x526x539mm

434187
Brother
MFC-9330CDW
22
22
A4
2400x600dpi
ja
ja
ja
ja
250vel
ja
ja
192MB
USB 2.0 Hi-speed
ja
ja
ja

410x483x410mm

Multifunctionele machines

PRINTERPLUS

PRINTERPLUS

16PPM

L

27PPM

27PPM

16PPM

L

HP kleurenlasermultifunctional
Laserjet M181FW

HP kleurenlasermultifunctional
LaserJet M477FDW

•

•

Draadloze netwerk kleuren
lasermultifunctional.
• Printen, copieren, scannen en faxen in
kleur.
• Met Blauwe Engel en Energy Star
keurmerk.

26PPM

26PPM

HP M181FW

433928

Draadloze netwerk kleuren
lasermultifunctional.
• Printen, copieren, scannen en faxen in
kleur.
• Met Blauwe Engel en Energy Star
keurmerk.

HP M477FDW

433079

L
30PPM

Kyocera kleurenlasermultifunctional
M5526CDN

30PPM

L

Kyocera kleurenlasermultifunctional
M6030CDN

•

Netwerk kleuren lasermultifunctional.
Printen, copieren, scannen en faxen in
kleur.
• Met Energy Star keurmerk.
•

•

Kyocera M5526CDN
433476
PF-5110 papiercassette 250 vel 433399

Netwerk kleuren lasermultifunctional.
Printen, copieren en scannen in kleur.
• Met Energy Star keurmerk.
•

Kyocera M6030CDN
433007
PF-5100 papiercassette 500 vel 433019

MACHINESPECS KLEURENLASERMULTIFUNCTIONALS
Artikel nummer
Merk
Model
Afdruksnelheid zwart-wit
Afdruksnelheid kleur
Maximaal papierformaat
Afdrukresolutie
Functie Print
Kopie
Scan
Fax
Papiercassette
ADF
Dubbelzijdig printen
Geheugen
Interface
Air print
Wi-Fi Direct
Netwerk klaar
Speciaal kenmerk

433928
HP
M181FW
16
16
A4
600x600dpi
ja
ja
ja
ja
150vel
ja
handmatig
256MB/ 128MB flash
USB 2.0 Hi-speed
ja
ja
ja
HP Smart App

Afmetingen

420x380x341mm

433079
HP
M477FDW
27
27
A4
600x600dpi
ja
ja
ja
ja
300vel
ja
ja
256MB
USB 2.0 Hi-speed
ja
ja
ja
HP Smart App
NFC
416x472x400mm

433476
Kyocera
M5526CDN
26
26
A4
1200x1200dpi
ja
ja
ja
ja
250vel +50 vel MPT
ja
ja
512-1536MB
USB 2.0 Hi-speed
ja
nee
ja
Dual scan DP

433007
Kyocera
M6030CDN
30
30
A4
600x600dpi
ja
ja
ja
nee
250vel + 100 vel MPT
ja
ja
1024-2048MB
USB 2.0 Hi-speed
ja
nee
ja

417x429x495mm

475x558x616mm

Product niet gevonden? Bel ons voor meer informatie!
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Multifunctionele machines
> LASER MFC

30PPM
30PPM

L

L

Brother
lasermultifunctional
MFC-L2710DW

Brother
lasermultifunctional
DCP-L2530DW

•
•

Draadloos of bekabelde netwerk
lasermultifunctional
• Snel printen, kopiëren en scannen.
• Met Blauwe Engel en Energy Star
keurmerk.

Brother DCP-L2530DW

433417

Draadloos of bekabelde netwerk
lasermultifunctional.
• Snel printen, kopiëren, scannen en
faxen.
• Met Blauwe Engel en Energy Star
keurmerk.

Brother MFC-L2710DW

433416

Brother MFC-L5750DW

430238

PRINTERPLUS

40PPM
40PPM

L

L

Brother
lasermultifunctional
MFC-L5750DW

Brother
lasermultifuntional
MFC-L5700DN

•
•

Netwerk lasermultifunctional.
• Snel printen, kopiëren, scannen en
faxen.
• Met Blauwe Engel en Energy Star
keurmerk.

Brother MFC-L5700DN

430237

Draadloos of bekabelde netwerk
lasermultifunctional.
• Snel printen, kopiëren, scannen en
faxen.
• Met Blauwe Engel en Energy Star
keurmerk.

MACHINESPECS KLEURENLASERMULTIFUNCTIONALS
Artikel nummer
Merk
Model
Afdruksnelheid zwart-wit
Afdruksnelheid kleur
Maximaal papierformaat
Afdrukresolutie
Functie Print
Kopie
Scan
Fax
Papiercassette
ADF
Dubbelzijdig printen
Geheugen
Interface
Air print
Wi-Fi Direct
Netwerk klaar
Speciaal kenmerk
Optionele papierlade
Afmetingen
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433417
Brother
DCP-L2530DW
30
n.v.t
A4
1200x1200dpi
ja
ja
ja
nee
250vel
nee
ja
64Mb
USB 2.0 Hi-speed
ja
ja
ja

433416
Brother
MFC-L2710DW
30
n.v.t
A4
1200x1200dpi
ja
ja
ja
ja
250vel
ja
ja
64Mb
USB 2.0 Hi-speed
ja
ja
ja

430237
Brother
MFC-L5700DN
40
n.v.t.
A4
1200x1200dpi
ja
ja
ja
ja
250vel
ja
ja
256MB
USB 2.0 Hi-speed
ja
nee
ja

430238
Brother
MFC-L5750DW
40
n.v.t.
A4
1200x1200dpi
ja
ja
ja
ja
250vel
ja
ja
256MB
USB 2.0 Hi-speed
ja
ja
ja

580x517.5x434mm

580x517x434mm

max. 2 laden
435x427x486mm

435x427x486mm

Multifunctionele machines

38PPM

L
40PPM

HP lasermultifunctional
LaserJet M426DW

Kyocera
lasermultifunctional
M2040DN

•

Draadloos of bekabelde netwerk
lasermultifunctional.
• Snel printen, kopiëren, scannen en
faxen.
• Met Blauwe Engel en Energy Star
keurmerk.

35PPM

L

•

Netwerk lasermultifunctional.
Snel printen, kopiëren en scannen.
• Met Energy Star keurmerk.
•

HP 426DW

433077

L

40PPM

Kyocera
lasermultifunctional
M2635DN

Kyocera M2040DN
434242
PF-1100 papiercassette 250vel 434245

L

Kyocera
lasermultifunctional
M3040IDN

•

Netwerk lasermultifunctional.
Snel printen, kopiëren, scannen en
faxen.
• Met Energy Star keurmerk.
•

•

Kyocera M2635DN
434240
PF-1100 papiercassette 250vel 434245

Netwerk lasermultifunctional.
Snel printen, kopiëren en scannen.
• Met Energy Star keurmerk.
•

Kyocera M3040IDN
PF-320 papiercassette 500vel

434506
433038

MACHINESPECS KLEURENLASERMULTIFUNCTIONALS
Artikel nummer
Merk
Model
Afdruksnelheid zwart-wit
Afdruksnelheid kleur
Maximaal papierformaat
Afdrukresolutie
Functie Print
Kopie
Scan
Fax
Papiercassette
ADF
Dubbelzijdig printen
Geheugen
Interface
Air print
Wi-Fi Direct
Netwerk klaar
Speciaal kenmerk

433077
HP
M426DW
38
n.v.t.
A4
1200x1200dpi
ja
ja
ja
nee
350vel
ja
ja
256MB
USB 2.0 Hi-speed
ja
ja
ja
HP Smart app

434242
Kyocera
M2040DN
40
n.v.t.
A4
1200x1200dpi
ja
ja
ja
nee
250vel+100vel MPT
ja
ja
512-1536MB
USB 2.0 Hi-speed
ja
nee
ja
Dual scan DP

434240
Kyocera
M2635DN
35
n.v.t.
A4
1200x1200dpi
ja
ja
ja
ja
250vel+100vel MPT
ja
ja
512-1536MB
USB 2.0 Hi-speed
ja
nee
ja
Stille modus

434506
Kyocera
M3040IDN
40
n.v.t.
A4
1200x1200dpi
ja
ja
ja
nee
500vel+100vel MPT
ja
ja
1024-2048MB
USB 2.0 Hi-speed
ja
nee
ja

Afmetingen

497x398x490mm

417x412x437mm

417x412x437mm

475x455x575mm

Product niet gevonden? Bel ons voor meer informatie!
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Multifunctionele machines
> INKJET MFC

PRINTERPLUS

22 IPM

ISO/IEC 24734

20 IPM

20 IPM

ISO/IEC 24734

ISO/IEC 24734

18 IPM

ISO/IEC 24734

Brother
inkjetmultifunctional
MFC-J5330DW

Brother
inkjetmultifunctional
DCP-J4120DW

•
•

Draadloze Inkjetmultifunctional.
• Kleurenprinter, flatbed kleurencopier en
kleurenscanner.
• Met Energy Star keurmerk.

Brother A3 DCP-J4120DW

430036

Draadloze of bekabelde netwerk A3
inkjetmultifunctional.
• Kleurenprinter, flatbed kleurencopier,
kleurenfax en kleurenscanner.
• Met Energy Star keurmerk.

PRINTERPLUS

Brother MFC-J5330DW

430254

HP 5232

433927

PRINTERPLUS

22 IPM

ISO/IEC 24734

20 IPM

ISO/IEC 24734

10 IPM

ISO/IEC 24734

Brother
inkjetmultifunctional
MFC-J6530DW

7 IPM

ISO/IEC 24734

HP inkjetmultifunctional
OfficeJet 5232

•

Draadloze of bekabelde netwerk A3
inkjetmultifunctional.
• Kleurenprinter, flatbed kleurencopier,
kleurenfax en kleurenscanner.
• Met Blauwe Engel en Energy Star
keurmerk.

•

Draadloze Inkjetmultifunctional.
Kleurenprinter, flatbed kleurencopier,
kleurenscanner en fax.
• Met Energy Star keurmerk.
•

Brother A3 MFC-J6530DW

433406

MACHINESPECS KLEURENLASERMULTIFUNCTIONALS
Artikel nummer
Merk
Model
Afdruksnelheid zwart-wit
Afdruksnelheid kleur
Maximaal papierformaat
Afdrukresolutie
Functie Print
Kopie
Scan
Fax
Papiercassette
ADF
Dubbelzijdig printen
Geheugen
Interface
Air print
Wi-Fi Direct
Netwerk klaar
Speciaal kenmerk
[
Afmetingen
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430036
Brother
DCP-J4120DW
20
18
A4 / A3
1200x6000dpi
ja
ja
ja
nee
150vel
nee
ja
128MB
USB 2.0 Hi-speed
ja
ja
ja

430254
Brother
MFC-J5330DW
35
27
A4 / A3
1200x4800dpi
ja
ja
ja
ja
250vel
ja
ja
128MB
USB 2.0 Hi-speed
ja
ja
ja

433406
Brother
MFC-J6530DW
35
27
A4 / A3
1200x4800dpi
ja
ja
ja
ja
250vel
ja
ja
128MB
USB 2.0 Hi-speed
ja
ja
ja

433927
HP
Office Jet 5232
10
7
A4
1200x1200dpi
ja
ja
ja
ja
100vel
ja
ja
256MB
USB 2.0 Hi-speed
ja
ja
nee
HP Smart app

480x290x163mm

530x398x304mm

575x477x305mm

445x369x190mm

Multifunctionele machines

PRINTERPLUS

PRINTERPLUS

22 IPM

22 IPM

ISO/IEC 24734

ISO/IEC 24734

18 IPM

18 IPM

ISO/IEC 24734

ISO/IEC 24734

HP inkjetmultifunctional
OfficeJet Pro 8715

HP inkjetmultifunctional
A3 OfficeJet Pro 7740

•

•

•

•

Draadloze Inkjetmultifunctional.
Kleurenprinter, flatbed kleurencopier,
kleurenscanner en fax.
• Met Energy Star keurmerk.

HP OfficeJet Pro 8715

430246

Draadloze A3 inkjetmultifunctional.
Kleurenprinter, flatbed kleurencopier,
kleurenfax en kleurenscanner.
• Met Energy Star keurmerk.

HP A3 7740

433392

HP 772DN

433926

PRINTERPLUS

40 IPM

ISO/IEC 24734

35 IPM

ISO/IEC 24734

35 IPM

ISO/IEC 24734

40 IPM

ISO/IEC 24734

HP inkjetmultifunctional
Pagewide Pro 772DN

HP inkjetmultifunctional
Pagewide Pro 477DW

•
•

Draadloze PageWide
Inkjetmultifunctional.
• Kleurenprinter, flatbed kleurencopier,
kleurenscanner en fax.
• Met Energy Star keurmerk.

HP 477DW
433083
D3Q23A papierlade 500 vel
433389
P0V04A papierlades 2 x 500 vel 433388

Draadloze en bekabelde netwerk
A4 / A3 Inkjetmultifunctional.
• Kleurenprinter, flatbed kleurencopier,
kleurenscanner en fax.
• Met Blauwe Engel en Energy Star
keurmerk.

MACHINESPECS KLEURENLASERMULTIFUNCTIONALS
Artikel nummer
Merk
Model
Afdruksnelheid zwart-wit
Afdruksnelheid kleur
Maximaal papierformaat
Afdrukresolutie
Functie Print
Kopie
Scan
Fax
Papiercassette
ADF
Dubbelzijdig printen
Geheugen
Interface
Air print
Wi-Fi Direct
Netwerk klaar
Speciaal kenmerk
Speciaal kenmerk
Afmetingen

430246
HP
8715
22
18
A4
4800x1200dpi
ja
ja
ja
ja
250vel
ja
ja
128MB
USB 2.0 Hi-speed
ja
ja
ja
HP Smart app

433392
HP
7740
22
18
A3
4800x1200dpi
ja
ja
ja
ja
250vel
ja
ja
512MB
USB 2.0 Hi-speed
ja
ja
ja
HP Smart app

499x404x422mm

584x466x383mm

433083
HP
477DW
40
40
A4
2400x1200dpi
ja
ja
ja
ja
300vel
ja
ja
768MB
USB 2.0 Hi-speed
ja
ja
ja
HP Smart app
HP PageWide
530x407x467

433926
HP
772DN
35
35
A4 / A3
2400x1200dpi
ja
ja
ja
ja
1100vel
ja
ja
1.5GB
USB 2.0 Hi-speed
ja
nee
ja
HP Smart app
HP PageWide
598x531x572

Product niet gevonden? Bel ons voor meer informatie!
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Printers
> KLEURENLASERPRINTERS

18PPM
31PPM
18PPM

31PPM

L

L

Brother
kleurenlaserprinter
HL-L8260CDW

Brother
kleurenlaserprinter
HL-3140CW

•
•

Netwerk kleurenlaserprinter.
• Met Blauwe Engel en Energy Star
keurmerk.

31PPM

31PPM

Brother HL-3140CW

434184

Draadloos of bekabelde netwerk
kleurenlaserprinter.
• Met Blauwe Engel en Energy Star
keurmerk.

Brother HL-L8260CDW

430268

L
26PPM

Brother
kleurenlaserprinter
HL-L9310CDW

Kyocera
kleurenlaserprinter
P5026CDN

•

Netwerkklaar (draadloos en bekabeld)
kleurenlaserprinter.
• Met Blauwe Engel en Energy Star
keurmerk.

L

•

Brother HL-L9310CDW

430270

Snelle netwerk kleurenlaserprinter.
• Met Energy Star keurmerk.

Kyocera P5026CDN
433474
PF-5110 papiercassette 250 vel 433399
CB-510 onderzetkast
433391

MACHINESPECS KLEURENLASERMULTIFUNCTIONALS
Artikel nummer
Merk
Model
Afdruksnelheid zwart-wit
Afdruksnelheid kleur
Maximaal papierformaat
Afdrukresolutie
Papiercassette
Dubbelzijdig printen
Geheugen
Interface
Airprint
Wi-Fi Direct
Netwerkklaar
Speciaal kenmerk
Optionele papierlade
Afmetingen
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434184
Brother
HL-3140CW
18
18
A4
2400x600dpi
250vel
nee
64MB
USB 2.0 Hi-speed
ja
ja
ja

430268
Brother
HL-L8260CDW
31
31
A4
2400x600dpi
300vel
ja
256MB
USB 2.0 Hi-speed
ja
ja
ja

410x465x240mm

max. 3 laden
410x486x313mm

430270
Brother
HL-L9310CDW
31
31
A4
2400x600dpi
300vel
ja
1GB
USB 2.0 Hi-speed
ja
ja
ja
NFC
max. 4 laden
441x486x313mm

433474
Kyocera
P5026CDN
26
26
A4
1200x1200dpi
250vel+50vel MPT
ja
512MB
USB 2.0 Hi-speed
ja
nee
ja

410x410x329mm

Printers

35PPM

35PPM

L

30PPM

Kyocera
kleurenlaserprinter
P6035CDN
•
•

Snelle netwerk kleurenlaserprinter.
Met Energy Star keurmerk.

30PPM

L

Kyocera
kleurenlaserprinter
P6130CDN
•

Kyocera P6035CDN

433006

•

Snelle netwerk kleurenlaserprinter.
Met Energy Star keurmerk.

Kyocera P6130CDN
CB-5100H onderzetkast
hout 50 cm
CB-5100L onderzetkast
hout laag 37 cm
PF-5100 papiercassette 500 vel

433003

HP M452NW

433076

432998
432999
433019

27PPM

27PPM
21PPM

21PPM

L

L

HP kleurenlaserprinter
Laserjet M452NW

HP kleurenlaserprinter
LaserJet M254NW

•
•

Netwerk (draadloos en bekabeld)
kleurenlaserprinter.

HP M254NW

433925

Netwerk (draadloos en bekabeld)
kleurenlaserprinter.
• Met Energy Star keurmerk.

MACHINESPECS KLEURENLASERMULTIFUNCTIONALS
Artikel nummer
Merk
Model
Afdruksnelheid zwart-wit
Afdruksnelheid kleur
Maximaal papierformaat
Afdrukresolutie
Papiercassette
Dubbelzijdig printen
Geheugen
Interface
Airprint
Draadloos
Netwerkklaar
Speciaal kenmerk

433006
Kyocera
P6035CDN
35
35
A4
600x600dpi
500vel+100vel MPT
ja
512-2048MB
USB 2.0 Hi-speed
ja
nee, wel optie
ja

433003
Kyocera
P6130CDN
30
30
A4
600x600dpi
500vel+100vel MPT
ja
512-2048MB
USB 2.0 Hi-speed
ja
nee, wel optie
ja

433925
HP
M254NW
21
21
A4
600x600dpi
250vel
nee
128MB/128MB Flash
USB 2.0 Hi-speed
ja
ja
ja
HP Smart app

433076
HP
M452NW
27
27
A4
600x600dpi
300vel
handmatig
256MB
USB 2.0 Hi-speed
ja
ja
ja

Afmetingen

390x532x469mm

390x532x409mm

392x385x247mm

412x453x295mm

Product niet gevonden? Bel ons voor meer informatie!
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> LASERPRINTERS

20PPM

L
34PPM

L

Brother laserprinter
HL-1210W

Brother laserprinter
HL-L2370DN

•

•

•

Draadloze netwerk laserprinter.
Met Blauwe Engel en Energy Star
keurmerk.

•

Brother HL-1210W

430202

Netwerk laserprinter.
Met Blauwe Engel en Energy Star
keurmerk.

Brother HL-L2370DN

433418

Brother HL-L6300DW

430226

PRINTERPLUS

40PPM
46PPM

L

L

Brother laserprinter
HL-L6300DW

Brother laserprinter
HL-L5100DN

•
•

Snelle laserprinter.
• Met Blauwe Engel en Energy Star
keurmerk.

Brother HL-L5100DN

430231

Snelle netwerkklaar (draadloos en
bekabeld) laserprinter.
• Met Blauwe Engel en Energy Star
keurmerk.

MACHINESPECS KLEURENLASERMULTIFUNCTIONALS
Artikel nummer
Merk
Model
Afdruksnelheid zwart-wit
Afdruksnelheid kleur
Maximaal papierformaat
Afdrukresolutie
Papiercassette
Dubbelzijdig printen
Geheugen
Interface
Airprint
Draadloos
Netwerkklaar
Speciaal kenmerk
Optionele papierlade
Afmetingen
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430202
Brother
HL-1210W
20
n.v.t.
A4
2400x600dpi
150vel
handmatig
32MB
USB 2.0 Hi-speed
nee
ja
ja

433418
Brother
HL-L2370DN
34
n.v.t.
A4
1200x1200dpi
250vel
ja
64MB
USB 2.0 Hi-speed
ja
ja
ja

430231
Brother
HL-L5100DN
40
n.v.t.
A4
1200x1200dpi
250vel
ja
256MB
USB 2.0 Hi-speed
ja
nee
ja

340x238x189mm

356x360x183mm

max. 2 laden
373x386x255mm

430226
Brother
HL-L6300DW
46
n.v.t.
A4
1200x1200dpi
520vel
ja
256MB
USB 2.0 Hi-speed
ja
ja
ja
NFC
max. 4 laden
400x396x288mm

Printers

38PPM

L

40PPM

L

HP laserprinter LaserJet
M402DNE

Kyocera laserprinter
P2040DN

•

•

Netwerk laserprinter.
• Met Energy Star keurmerk.

35PPM

HP M402DNE

433404

Snelle netwerk laserprinter.
• Met Energy Star keurmerk.

L

45PPM

Kyocera laserprinter
P2235DN
•

Snelle netwerk laserprinter.
• Met Energy Star keurmerk.

Kyocera P2040DN
430258
PF-1100 papiercassette 250vel 434245
CB-1100 onderzetkast hout
434247

L

Kyocera laserprinter
P3045DN
Kyocera P2235DN
430256
PF-1100 papiercassette 250vel 434245
CB-1100 onderzetkast hout
434247

•
•

Snelle netwerk laserprinter.
Met Energy Star keurmerk.

Kyocera P3045DN
PF-320 papiercassette 500vel

430260
433038

MACHINESPECS KLEURENLASERMULTIFUNCTIONALS
Artikel nummer
Merk
Model
Afdruksnelheid zwart-wit
Afdruksnelheid kleur
Maximaal papierformaat
Afdrukresolutie
Papiercassette
Dubbelzijdig printen
Geheugen
Interface
Airprint
Draadloos
Netwerkklaar
Speciaal kenmerk

433404
HP
M402DNE
38
n.v.t.
A4
1200x1200dpi
100vel
ja
256MB
USB 2.0 Hi-speed
ja
nee
ja
HP Smart app

430258
Kyocera
P2040DN
40
n.v.t.
A4
1200x1200dpi
350vel
ja
256MB
USB 2.0 Hi-speed
ja
nee
ja

430256
Kyocera
P2235DN
35
n.v.t.
A4
1200x1200dpi
350vel
ja
256MB
USB 2.0 Hi-speed
nee
nee
ja

430260
Kyocera
P3045DN
45
n.v.t.
A4
1200x1200dpi
600vel
ja
512-2560MB
USB 2.0 Hi-speed
ja
nee, optie
ja

Afmetingen

381x634x464mm

375x393x272mm

375x393x272

380x410x285mm

Product niet gevonden? Bel ons voor meer informatie!
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3D printers/Scanners
> 3D PRINTER POLAROID

Polaroid 3D printer
•
•

•

•
•

De Polaroid ModelSmart 250S is een
plug-and-play,
Gebruiksvriendelijke desktop 3D-printer
die is ontworpen om iedereen in staat te
stellen gebruik te maken van 3D-drukken.
Met de makkelijk te gebruiken Polaroid
Prep-software kunt u modellen
downloaden en importeren (met
duizenden existerende ontwerpen die
al gratis beschikbaar zijn).
Print deze met slechts twee klikken van
een knop.
Bevat een groot 250mm breed
afdrukgebied en variabele snelheids- en
een automatisch kalibreren waardoor u
een fantastische flexibiliteit kunt bieden
voor het multifunctionele afdrukken.

Polaroid 3D printer
Filament
•
•

Unieke tweerichting smartchip op de
filamentpatronen identificeert nauwkeurige filamentniveaus in real-time.
• Revolutionaire Z-Axis bladen die op het
printbed voor elke print worden
toegepast voor robuuste
modelhechting en vervolgens op
eenvoudige wijze verwijderen.
• Met de ingebouwde Wifi camera kunt u
via uw mobile device de print opdracht
volgen waar u ook bent.
3D printer Polaroid
Modelsmart 250S

434400

Rol met 1kg Filament voor de Polaroid
3D printer.
• Ø1.75mm.
Filament houder
wit 1kg
rood 1kg
zilver 1kg
zwart 1kg
roze 1kg
blauw 1kg
donker groen 1kg
geel 1kg
magenta 1kg
goud 1kg

402636
402637
402638
402639
402640
402641
402642
402643
402644
402649
402650

> SCANNERS

Brother scanner
ADS-1100W
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Desktop scanner.
Geleverd met professioneel software
pakket Desktop scanner.
Processor 288Mhz.
Geheugen 128MB.
Dubbelzijdig scannen (single pass).
ISIS scanner driver.
Scan naar e-Mail, beeld, OCR, bestand,
USB of FTP.
Duplex ADF (Automatische
documentinvoer).
Scanresolutie tot 600dpi.
Scansnelheid tot 16ppm.
Automatisch rechtzetten.

•
•
•
•
•
•
•

Blanco pagina detectie.
Driver voor Windows, Mac en Linux.
USB 2.0 Hi-speed.
Netwerkklaar (draadloos).
Gratis app iPrint&Scan voor
smartphones en tablets.
Afmetingen 285x103x84mm.
Met Energy Star keurmerk.

Brother ADS-1100W

433057

Brother scanner
ADS-2400N
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Professionele desktop
kleurendocumentscanner.
Maximale scanbreedte 215mm.
Scansnelheid 30 ppm (zwart en kleur).
256MB geheugen.
Processor Cortex-A9 800MHz.
Hi-speed USB 2.0.
Gigabit Ethernet.
Met iPrint&Scan scannen naar
smartphone of tablet.
Dubbelzijdig scannen.
ADF tot 50vel.
Scanresolutie 1200x1200dpi.
256 grijswaarden.
Dubbele vellen detectie.
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Brother scanner
ADS-2800W
•
•
•

•
•

•
•

Scannen naar bestand, afbeelding, email, OCR, USB, FTP, netwerkmap,
Microsoft sharepoint.
Geleverd met USB 2.0 kabel.
Standaardgarantie 2 jaar, waarvan het
eerste jaar PickUp&Return en het
tweede jaar Carry-In.
Energy Star keurmerk.
Afmetingen 306x258x250mm.

•
•
•
•
•

•
•

Brother ADS-2400N

430224

•

Desktop scanner.
Processor Cortex-A9 800MHz.
Geheugen 512MB.
lcd kleuren touchscreen 9,3cm.
Dubbelzijdig scannen.
ISIS scanner driver.
Scan naar e-mail, e-mail server,
afbeelding, OCR, bestand, netwerk
map, USB, Cloud of FTP.
ADF (Automatische documentinvoer)
tot 50 vel.
Scanresolutie tot 1200dpi.
Scansnelheid tot 30ppm.

•
•
•
•
•
•
•
•

Automatisch rechtzetten.
Dubbele vellen detectie.
Driver voor Windows, Mac.
Draadloos netwerk 802.11b/g/n.
Bedraad netwerk Gigabit (10BaseT/100Base-TX/1000Base-t) Ethernet.
USB-2.0 Hi-speed.
Afmetingen 306x258x250mm.
Met Energy Star keurmerk.

Brother ADS-2800W

430243

Dicteerapparatuur
> DICTEERAPPARATUUR

zie pag.
101

zie pag.
101

Philips dicteerapparaat
Pocket Memo LFH 0488

2xAA

•

Philips dicteerapparaat
Pocket Memo LFH 0388

•
•

•
•
•

•
•

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 een
polsriem.

2xAA

•
•

•
•

antraciet

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 polsriem.

zilverkleurig

450091

> DIGITALE DICTEERAPPARATUUR

USB

USB

LI-ION

LI-ION

Philips dicteerapparaat
Pocket Memo DPM 6000

Philips dicteerapparaat
Pocket Memo DPM 7200

•

•

•

•

•

•
•
•
•

•

De Pocket Memo dicteerapparaat tilt
dicteren naar een hoger niveau.
Twee microfoons garanderen een
superieure geluidskwaliteit voor uw
dictaten.
Het robuuste, maar toch lichte ontwerp
van roestvast staal is ergonomisch
geheel verantwoord en dus ideaal als u
lang achter elkaar moet werken.
Dankzij de energiebesparende functies
en de lithium-ionbatterij met hoge
capaciteit, profiteert u voor lange
opnameduur.
Opladen gaat heel gemakkelijk met een
standaard USB-aansluiting.
Handige drukknop voor professionele
opnamebediening.
SpeechExec workflowsoftware voor
efficiënt gegevensbeheer.
Groot kleurendisplay en intuïtieve
gebruikersinterface voor een handige,
gemakkelijke bediening.
Prioriteitsinstelling om spoedklussen
als eerste te verwerken.

•

•

•

•
•

Hoge opnamekwaliteit in DSS- en MP3formaat.
• Optioneel basisstation en voetpedaal
voor handsfree dicteren en
transcriberen.
• Afmetingen 123x53x15mm, gewicht,
117gram.

•

•
•
•

Incl. Software.
zilverkleurig

450071

De Pocket Memo dicteerapparaat tilt
dicteren naar een hoger niveau.
Twee microfoons garanderen een
superieure geluidskwaliteit voor uw
dictaten.
Het robuuste, maar toch lichte ontwerp
van roestvast staal is ergonomisch
geheel verantwoord en dus ideaal als u
lang achter elkaar moet werken.
De klassieke modus geeft gebruikers
het gevoel dat ze met een analoog
apparaat werken.
Superieure geluidskwaliteit en een
optimaal ontwerp.
Slijtvaste ergonomische
schuifschakelaar voor efficiënte
bediening met één hand.
Robuuste behuizing van roestvast
staal voor extra duurzaamheid.
SpeechExec workflowsoftware voor
efficiënt gegevensbeheer.
Groot kleurendisplay en intuïtieve
gebruikersinterface voor een handige,
gemakkelijke bediening.

•

Energiebesparende maatregelen en
lithium-ionbatterij voor langdurig
gebruik.
• Prioriteitsinstelling om spoedklussen
als eerste te verwerken.
• Hoge opnamekwaliteit in DSS- en MP3formaat.
• Optioneel docking station en
voetpedaal voor handsfree dicteren en
transcriberen, zelfs zonder computer.
Incl. Software.
zilverkleurig

Product niet gevonden? Bel ons voor meer informatie!

450072
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Dicteerapparatuur
> DIGITALE TRANSCRIPTIE KIT

USB

USB

LI-ION

Philips dicteer- en
transcriptieset
DPM 7700

Philips dicteer
Meeting set DPM 8900
•

•

•

•

•
•

•
•

LI-ION

Met de dicteer- en transcriptieset van
Philips kunt u stemgeluid nu nog sneller
omzetten in tekst.
De Pocket Memo-dicteerrecorder
combineert twee microfoons voor een
superieure geluidskwaliteit en heeft
een robuust, maar toch licht
ergonomisch ontwerp.
Samen met de gebruiksvriendelijke
software en het handige voetpedaal
maakt deze recorder dicteren en
transcriberen gemakkelijker dan ooit.
Hoge opnamekwaliteit in DSS- en MP3formaat.
Slijtvaste ergonomische
schuifschakelaar voor efficiënte
bediening met één hand.
Robuuste behuizing van roestvast
staal voor extra duurzaamheid.
Groot kleurendisplay en intuïtieve
gebruikersinterface voor een handige,
gemakkelijke bediening.

•

•
•

•
•
•
•
•
•

Energiebesparende functies en lithiumionbatterij voor langdurig gebruik.
Automatisch downloaden van
bestanden via USB voor een snelle
transcriptie.
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.

•

•
•
•
•
•

•
• incl. software.
zilverkleurig

Zorg dat elke stem hoorbaar is en
belangrijke ideeën niet vergeten
worden.
De innovatieve Pocket Memovergaderrecorder laat u alle goede
ideeën opnemen met een uitstekende
geluidskwaliteit, ongeacht welke plek
aan tafel iedereen inneemt.
Het uitbreidbare 360°
microfoonsysteem is flexibel en
bovendien zeer gebruiksvriendelijk.
Superieure geluidskwaliteit
Hoge opnamekwaliteit in DSS Pro-,
mp3- en PCM-formaat.
Uitbreidbare oplossing voor een groter
opnamebereik.
Ingebouwde draadopslag om de
kabellengte te kunnen aanpassen.
Elegante metalen draagkoffer voor
goede verplaatsbaarheid en
bescherming.
SpeechExec-workflowsoftware voor
snel documentbeheer.

450080

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Verwisselbare geheugenkaart om
onbeperkt te kunnen opnemen.
Automatisch downloaden van
bestanden via USB voor een snelle
transcriptie.
Inhoud van de set:
Pocket Memo DPM8900
Docking station ACC8120
Vier vergadermicrofoons LFH9172/00
Geheugenkaart
Voeding
Oplaadbare batterij ACC8100/00
Afstandsbediening
USB-kabel
Splitterkabel
Etui
SpeechExec Dictate-software
Metalen draagkoffer.

• Incl. Software.
zilverkleurig

450081

> DIGITALE DICTEERAPPARATUUR

USB

zie pag.
101

2xAAA

Philips Voice recorder
DVT 2510
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

De Voice Tracer is uitstekend geschikt
om onderweg memo’s, ideetjes en
invallen op te nemen.
Dankzij de twee microfoons wordt
geluid in perfecte stereo kwaliteit
opgenomen.
Opnemen is snel en eenvoudig dankzij
het grote kleurendisplay.
Superieure audiokwaliteit.
MP3-opname voor duidelijk afspelen en
eenvoudig bestanden delen.
Stemgestuurd voor handsfree
opnemen.
Eenknops bediening voor direct
opnemen.
Plug and play onder Windows, Mac OS
en Linux.
8GB intern geheugen voor maximaal 88
dagen opnameduur.
Slot voor MicroSD geheugenkaart voor
vrijwel onbeperkt opnemen.
Zoekfunctie op datum om opnames
snel terug te vinden.

282

USB

zie pag.
101

2xAAA

Philips Voice recorder
DVT 2710
•
•
•

•
•
•

Afmetingen 45x113x20mm.
• Inbegrepen toebehoren: 2x AAA
batterijen en USB-kabel.

•
•

antraciet

450027

Met nauwkeurige opname en
spraakherkenning.
Neem onderweg documenten en
memo’s in hoge kwaliteit op.
Sluit op kantoor de recorder op uw
computer aan, zet uw bestanden over
en laat de meegeleverde software uw
spraak automatisch in tekst omzetten.
Superieure audiokwaliteit.
MP3-opname voor duidelijk afspelen en
eenvoudig bestanden delen.
Stemgestuurd voor handsfree
opnemen.
Dragon spraakherkenningssoftware
meegeleverd.

•
•
•
•
•
•

Bijzonder nauwkeurige
spraakherkenning: tot 99%.
Groot kleurendisplay voor eenvoudige,
intuïtieve bediening.
8 GB intern geheugen voor opnames
tot 88 dagen.
Slot voor MicroSD geheugenkaart voor
vrijwel onbeperkt opnemen.
Afmetingen 45x113x20mm.
Inbegrepen toebehoren: 2x AAA
batterijen, Dragon dvd-rom en USBkabel.

antraciet

450028

Dicteerapparatuur

USB

USB

LI-ION

LI-ION

Philips Voice recorder
DVT 4010

Philips Voice recorder
DVT 6010

•

•

•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Met automatische audio-instelling.
In verschillende omgevingen zijn voor
een optimale audiokwaliteit
verschillende audio-instellingen nodig.
AutoAdjust+ analyseert het
audiosignaal en kiest de perfecte
instellingen voor de opname.
Dit resulteert in kristalheldere
opnames.
Superieure audiokwaliteit.
MP3-opname voor duidelijk afspelen en
eenvoudig bestanden delen.
Plug and play onder Windows, Mac OS
en Linux.
Groot kleurendisplay voor duidelijke
informatie over de opname.
Oplaadbare Li-polymeer accu voor extra
lange opnameduur.
8 GB intern geheugen voor opnames
tot 88 dagen.
Slot voor MicroSD geheugenkaart voor
vrijwel onbeperkt opnemen.
Afmetingen 44x120x18mm.
Inbegrepen toebehoren: accu en USBkabel.

•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•

zilverkleurig

450029

Met 3Mic en AutoZoom+.
Neem lezingen en interviews in
uitstekende geluidskwaliteit op.
De 3Mic AutoZoom+ technologie zorgt
door onderdrukking van
achtergrondgeluiden voor
kristalheldere opnames.
Een bewegingssensor selecteert in elke
situatie automatisch de juiste
microfoon.
Superieure audiokwaliteit.
Pre-recording functie om geen woord te
missen.
MP3-opname voor duidelijk afspelen en
eenvoudig bestanden delen.
Groot kleurendisplay voor duidelijke
informatie over de opname.
Zoekfunctie op datum om opnames
snel terug te vinden.
Oplaadbare Li-polymeer accu voor extra
lange opnameduur.
Plug and play onder Windows, Mac OS
en Linux.
8 GB intern geheugen voor opnames
tot 88 dagen.

•

Slot voor MicroSD geheugenkaart voor
vrijwel onbeperkt opnemen.
• Degelijk en ergonomisch metalen
design voor extra lange levensduur.
• Afmetingen 45x125x18mm.
• Inbegrepen toebehoren: accu,
oordopjes en USB-kabel.
zilverkleurig

450030

> DIGITALE TRANSCRIPTIE KIT

USB

LI-ION

Philips Voice recorder
DVT 8010
•

•

•

•

•
•

Omnidirectionele opname in een lichte,
draagbare en eenvoudig te gebruiken
uitvoering.
Neem elke vergadering op in
uitstekende geluidskwaliteit en zonder
ruis.
Zet de vergadermicrofoon voor
omnidirectionele opname op de tafel,
druk op de afstandsbediening op de
opnameknop en neem alles op wat
gezegd wordt, vanuit alle richtingen.
Bewegingssensor voor automatische
instelling van de
microfoongevoeligheid.
Pre-recording functie om geen woord te
missen.
MP3-opname voor duidelijk afspelen en
eenvoudig bestanden delen.

USB

•
•
•
•
•
•
•

Groot kleurendisplay voor duidelijke
informatie over de opname.
Oplaadbare Li-polymeer accu voor extra
lange opnameduur.
Plug and play onder Windows, Mac OS
en Linux.
8GB intern geheugen voor opnames tot
88 dagen.
Slot voor MicroSD geheugenkaart voor
vrijwel onbeperkt opnemen.
Afmetingen 45x125x18mm.
Inbegrepen toebehoren: hoofdtelefoon,
vergadermicrofoon, afstandsbediening,
accu, USB-kabel en draagtas.

Philips transcriptiekit
LFH 7177
•

•
•
•
•
•

zilverkleurig

450031

•

Voor gebruik met digitaal
dicteerapparaat LFH9370, 9375, 9380
en DPM6000 en 7200.
Optisch taakoverzicht voor efficiëntere
planning.
Toegang tot taakoverzicht tijdens de
transcriptie.
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.
incl. software.

zwart

Product niet gevonden? Bel ons voor meer informatie!

450070

283

Dicteerapparatuur
> BUREAUDICTEERSYSTEMEN

Philips dicteer/uitwerksysteem
LFH 0725D

Philips uitwerksysteem
LFH 0720T

•
•

•
•
•
•
•

Machine met gebruiksvriendelijk
toetsenpaneel en lcd-scherm met grote
cijfers.
Werkt met minicassettes.
Skipfunctie voor overslaan passages.
Cue/review-functie.
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

450051

•

Gecombineerd dicteer- en
uitwerksysteem met lcd-scherm voor
informatie in een oogopslag.
• De lichtgewicht microfoon met
vierstandenschakelaar voor
eenhandige bediening is links en rechts
aansluitbaar.
• Instelbare gevoeligheidsschakelaar op
de microfoon voor optimale
opnamekwaliteit.

> DIGITALE DICTEERAPPARATUUR

Indextonen voor einde brief, prioriteit
en speciale instructie.
• Het uitwerkapparaat is vergelijkbaar
met de 720.
• Inclusief netvoeding 155,
handmicrofoon 276 en minicassette
0005.
• Exclusief hoofdtelefoon en
voetschakelaar.
zwart

450052

> ACCESSOIRES VOOR DICTEERSYSTEMEN

USB

Philips LFH 0233
hoofdtelefoon

Philips docking station
ACC 8120

•
•

Met het Pocket Memo docking station
kunt u al uw dictaten gemakkelijk
overbrengen naar uw computer en uw
apparaat snel opladen, zodat u altijd
meteen aan de slag kunt.
• In combinatie met het optionele
voetpedaal kunt u bovendien handsfree
opnemen en transcriberen, zelfs zonder

computer.
• Automatisch downloaden van
dicteerbestanden voor een snelle
dicteerworkflow.
• Snel opladen voor een hoge
productiviteit.
zilverkleurig

450019

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
voor langdurig gebruik.

hoofdtelefoon stethoscoop
ACC 0233/ zachte oordopjes

450026

hoofdtelefoon stereo
LFH 0334

450064

> ACCESSOIRES VOOR DICTEERSYSTEMEN

Philips LFH 0334
hoofdtelefoon
•

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
voor langdurig gebruik.
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hoofdtelefoon DeLuxe LFH
0234

450065

Hoofdtelefoon voor alle analoge en
digitale desktop modellen en de Digitale
Pocket Memo.
• Een lichtgewicht stereo hoofdtelefoon,
ontworpen voor een uitstekende
geluidskwaliteit, met zachte
oorkussentjes voor draagcomfort en
geleverd met een ophangsteuntje om
de hoofdtelefoon aan een monitor te
bevestigen.
• Past altijd.
• Lichtgewicht design verhoogt comfort
voor langdurig gebruik.

Dicteerapparatuur

Philips LFH 2236
hoofdtelefoon
•

Hoofdtelefoon voor gebruik met alle
analoge en digitale desktop modellen
en de Digitale Pocket Memo serie.

Philips oordopjes voor
hoofdtelefoon
•

hoofdtelefoon stereo LFH 2236 450215

Setjes oordopjes voor koptelefoons van
dicteersystemen.

• Per stuk.
zwart voor 130/131/134/234

450069

MINIJACK

Philips LFH 2210
voetpedaal

Philips LFH 9162
microfoon

•

•

Het ergonomische design van het
analoge Philips voetpedaal stelt een
nieuwe norm voor
gebruikersvriendelijkheid op het gebied
van professioneel dicteren.
• Transcriptionisten kunnen met een
kleine beweging van de hiel dictaten
starten en stoppen, zonder hun voet
onnodig op te heffen.
• Dit maakt de Philips voetschakelaar
efficiënter en aangenamer om mee te
werken.

•
•
•

voetpedaal LFH 2210 voor
LFH 720/725/730 en 9750

•

450057

Registreert telefoongesprekken van
alle soorten telefoons (mobiel, vast of
draadloos).
Intrekbare kabel van 1,1 meter.
Geleverd met 1 adapter (3,5mm naar
2,5mm), 2 oorkussentjes en 1 etui.
De kabel wordt aangesloten op de
microfooningang van de recorder en
het oormicrofoontje in het oor
geplaatst.
Zo worden beide kanten van de
conversatie vastgelegd.

microfoon LFH 9162 voor opname
van telefoongesprekken
450220

> AUDIOCASSETTES

Philips LFH 9172
microfoon
•

Innovatieve vergadermicrofoons voor
een fantastische opnamekwaliteit.
• Het innovatieve grenslaagontwerp van
de meegeleverde vergadermicrofoons
maakt gebruik van de geluidsdruk van
de tafel voor een fantastisch geluid en
een uitstekende opnamekwaliteit.
• Bovendien pikken de microfoons geluid
op uit elke richting.
• Breid het opnamebereik van uw Pocket
Memo-vergaderrecorder eenvoudig uit
door deze aan te sluiten op maximaal
zes vergadermicrofoons.

Philips minicassette
•

microfoon LFH 9172

450032

Mini cassette voor Philips
dicteerapparatuur.
• Inclusief opbergcassette met clip.

2 x 15 minuten/12 pagina's A4
LFH 0005

Product niet gevonden? Bel ons voor meer informatie!

450093
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Rekenmachines
> ONDERWIJS REKENMACHINES

Texas Instruments
rekenmachine 30XA
•
zie pag.
101

•

1xAAA

•

Casio rekenmachine
FX-82EX

•

•

•

•

•
•
•
•
•

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 13,8 mm.
Gewicht: 100g.

zie pag.
101

•

•
•
•

Casio FX-82EX
Casio FX-82EX roze

420817
420820

•

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

1xAAA

Casio rekenmachine
FX-82MS
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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.
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Texas Instruments
rekenmachine 30XB
MultiView
•
•

•

•
•

•
•
•
•
•

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 19x85x156mm.

•

•

•

Casio FX-82MS

421856

TI-30XB 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.
Dubbele voeding: zonne-energie en
verwisselbare batterij (DL2032).

Texas TI-30XB Multiview
op batterijen
420131
Texas TI-30XS Multiview op solar 420132

Rekenmachines
> GRAFISCHE REKENMACHINES

EXAMENSTAND

zie pag.
101

EXAMENSTAND

4xAAA
4xAAA

Casio rekenmachine
FX-9860GII/SD
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

NIEUW

Grafische rekenmachine voorzien van
examenstand dat verplicht is voor
centrale eindexamens vanaf HAVO
2018 en VWO 2019.
Extra groot Natural Textbook Display
met 8x21 tekens, 64x121 pixels.
64kB RAM en 1,5MB Flash ROM
geheugencapaciteit.
Ruim 1000 technischwetenschappelijke functies.
Met functietoetsen en menu's
gemakkelijk te bedienen.
Voorgeïnstalleerde spreadsheet
(tabelberekening) (Excel-compatibel).
Dynamische geometrie als add-in.
Financieel wiskundige functies.
Met hardcase.
Afmetingen 185x93x24mm.
Voeding 4xAAA als hoofdbatterij en
batterij (DL2032) voor
geheugenbescherming.

Casio rekenmachine
FX-CG50
•

•

•
•
•
•

•
•
•

Casio FX-9860GII
Casio FX-9860GII-SD
(met SD kaartslot)

421831

•
•

421832

•

EXAMENSTAND

Grafische rekenmachine met
kleurendisplay met hoge resolutie en
meer dan 65.000 kleuren.
Voorzien van examenstand dat
verplicht is voor centrale eindexamens
vanaf HAVO 2018 en VWO 2019.
8 regels met 21 tekens.
Innovatieve beeldgrafiektoepassing
voor foto- en videoanalyse.
Natural V.P.A.M. natuurlijke invoer en
uitvoer.
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.

Texas Instruments
rekenmachine Nspire CX

•

•

•

•

•
•
•

•

•
•
•
•
•

Geometrie-add-in voorgeïnstalleerd.
Eenvoudige pc-verbinding als USBmassaopslagapparaat.
• Achtergrondverlichting.
Geheugen 61kb RAM.
Flash ROM 16MB.
Afmetingen 188,5x89x18,6mm.
Gewicht 230gr.
Werkt op 4xAAA batterijen
(meegeleverd).

Casio FX-CG50

421861

LI-ION

Texas Instruments
rekenmachine 84+ CE-T

•

•

EXAMENSTAND

LI-ION

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.
De TI-84 Plus CE-T met backlight
kleurenscherm, een verbeterde
interface en oplaadbare batterij.
Gebruik de USB-kabel of 220V lader
(inbegrepen) om de rekenmachine op te
laden.
Schermgrootte 320x240 pixels (2.8inch diagonaal).
Schermresolutie 140 DPI, 16-bits
kleuren.
3,5MB Flash ROM-geheugen voor het
opslaan van gegevens en applicaties
(apps).
21KB RAM-geheugen.

•

•

•
•

USB-kabel inbegrepen voor
communicatie tussen de TI-84 Plus,
• Download de TI Connect software en
download gratis apps met behulp van
de meegeleverde USB-kabel (unit naar
computer).
• Ondersteunt de programmeertalen TI
Basic en ASM.
• Verkrijgbaar in verschillende kleuren.
Texas TI-84+ CE-T

421123

•
•

•

Grafische rekenmachine voorzien van
examenstand dat verplicht is voor
centrale eindexamens vanaf HAVO
2018 en VWO 2019.
De nieuwe TI-Nspire CX is ontwikkeld
om onderzoekend leren in de klas te
bevorderen en het begrip van de
leerling te vergroten en te versnellen.
Dit unieke apparaat geeft de
mogelijkheid om meerdere onderwerpen
te onderzoeken tijdens de wiskunde- en
natuurwetenschaplessen.
Met kleurenscherm en inclusief
oplaadbare batterij.
Automatische data-uitwisseling tussen
de verschillende representaties in
diverse lay-outs.
Zie het exact gelijke
gebruikersinterface (menu's, iconen en
navigatie) op de TI-Nspire
rekenmachine en de TI-Nspire software,

•

•

•

•
•

•

voor integratie met het digitale
schoolbord en op computers.
Biedt de mogelijkheid voor zowel
klassikaal als individueel leren met
hetzelfde platform.
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: 1GB RAM (512MB RAM voor
Mac), Vrije ruimte: 1GB (300MB voor
Mac).

Texas Nspire CX

Product niet gevonden? Bel ons voor meer informatie!

420139
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Rekenmachines
> ZAKREKENMACHINES

Ibico rekenmachine 081X
•

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

•

Zakrekenmachine met 8-cijferige
display.
Met bruto winstmarge-, %- en
geheugenfunctie.
Wordt geleverd met beschermhoes.
Dubbele voeding: zonne-energie en
verwisselbare batterij (LR54).
Afmetingen: 98x60x7mm.

Ibico 081X

420725

Ibico 082X

420726

Ibico 101X

420724

zie pag.
101

Ibico rekenmachine 082X
Casio rekenmachine HL820VER

•

•

•

•
•
•
•

Compacte zakrekenmachine met een
duidelijke 8-cijferige display.
Voorzien van percentagetoets .
Praktisch 360° omklapbare deksel.
Voeding: zonne-energie en
verwisselbare batterij (LR54).
Afmetingen 10x63x104mm.

•
•
•

Casio HL-820VER

420853

•

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.

zie pag.
101

Texas Instruments
rekenmachine 106II
•

•
•
•
•
•
•

Een gebruiksvriendelijke, robuuste en
duurzame rekenmachine met de vier
rekenkundige bewerkingen voor de
jongste klassen.
Groot 2-regelig display.
Extra grote cijfers met een separator
tussen elke drie cijfers.
Sleutel tot het teken verandering (+ / -).
Gemakkelijk te numerieke waarden op
te slaan in het geheugen.
Toetsen voor procenten.
Met schuifdeksel.
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Ibico rekenmachine 101X
•
•
•

Dubbele voeding: zonne-energie en
batterij.
• Afmetingen 125x70x15mm.

•

Texas TI-106II

•

420102

•
•

Extra groot 10-cijferig lcd-scherm.
Met conversie-, %- en geheugenfunctie.
Inklapbaar.
Kunststof hardcase.
Dubbele voeding: zonne-energie en
verwisselbare batterij (LR54).
Afmetingen 110x131x8mm.

Rekenmachines
> BUREAUREKENMACHINES

Quantore rekenmachine
VB-704Q

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

•

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

BESTE KOOP

Quantore rekenmachine
GR-430Q
Quantore rekenmachine
JV-830Q
•

Bureaurekenmachine met kantelbaar
10-cijferig display.
• Dualpower: zonne-energie en
automatische batterij (LR44).
• Kunststof toetsen.

•
•

Geheugen met vier functies.
Met worteltrekken en percentagetoets.
• Afmetingen 205x156x25mm.
•

Quantore JV-830Q

420317

Bureaurekenmachine met 8-cijferig
display.
• Dualpower: zonne-energie en
automatische batterij (LR54).
• Kunststof toetsen.

•

Geheugen met vier functies.
Met worteltrekken en percentagetoets.
• Afmetingen 125x117x24mm.
•

Quantore GR-430Q

Product niet gevonden? Bel ons voor meer informatie!

420318
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Rekenmachines

Casio rekenmachine
MS-20NC

Casio rekenmachine MS80B

•
•
•
•
•
•
•
•
•

12-cijferig met groot lcd-scherm.
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
groen
roze
rood
oranje

420812
420813
420814
420815
420816

Casio rekenmachine
MS-80VERII
•
•
•
•
•
•
•

8-cijferige, groot display.
Kunststof toetsen.
Metalen behuizing.
Percentageberekening.
Onafhankelijk geheugen.
Dubbele voeding: zonne-energie en
verwisselbare batterij (LR54).
Afmetingen 29x103x147mm.

•
•
•
•

8-cijferige, groot display.
Kunststof toetsen.
Metalen behuizing.
Percentageberekening.
Onafhankelijk geheugen.
Dubbele voeding: zonne-energie en
verwisselbare batterij (LR54).
Afmetingen 29x103x147mm.

Casio MS-80B

420873

Casio rekenmachine
MS-88TERII
•
•
•
•
•
•

Casio MS-80VERII

420857

Ibico 208X

420727

8-cijferig, groot display.
Lichtgevoelige kunststof toetsen.
Belastingomrekentoets
Percentagetoets.
3 posities achter de komma.
Dubbele voeding: zonne-energie en
verwisselbare batterij (LR54).

•
•

Afmetingen 29x103x147mm.
Gewicht 115gr.

Casio MS-88TERII

420858

Ibico 210X

420728

Ibico rekenmachine 208X
•

Desktop rekenmachine met kantelbaar
8-cijferig display.
• Met conversie-, %- en geheugenfunctie.
• Dubbele voeding: zonne-energie en
verwisselbare batterij (LR44).
• Afmetingen 133x106x26mm.

Ibico rekenmachine 212X

Ibico rekenmachine 210X

•

•

•

•
•
•

Desktop rekenmachine met kantelbaar
12-cijferig display.
Met kostprijs-, verkoopprijs- en
margeberekening, btw-, conversie-, %en geheugenfunctie.
Met correctietoets.
Dubbele voeding: zonne-energie en
verwisselbare batterij (LR44).
Afmetingen 190x140x32mm.
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•
•
•

Ibico 212X

420729

•

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).
Afmetingen: 166x104x11mm.

Rekenmachines
> REKENMACHINES MET TELROL

zie pag.
101

4xAA

Ibico rekenmachine 1214X
Ibico 1214X

420734

Bijbehorende inktrol
groep 745 zwart/rood

402402

•

Desktop rekenmachine met 12-cijferig
display.
• Met bruto winstmarge-, btw+/- en 00toetsen.
• Klok- en datumfunctie.
• Decimaal-selectie.

•

2-kleurenprinter.
Print 1,4 regels/sec.(zwart).
• Werkt op 4xAA batterijen (meegeleverd)
of adapter (optioneel).
• Afmetingen: 218x152x55mm.
•

Bijbehorende telrol
57mmx44m, kern Ø12mm

413110

Ibico rekenmachine 1221X
Ibico 1221X

420735

Bijbehorende inktrol
groep 745 zwart/rood

402402

•

Desktop rekenmachine, met 12-cijferig
lcd-display.
• Met kostprijs-, verkoopprijs- en
margeberekening, bruto winstmargebtw+/- en 00- toetsen.
• Klok- en datumfunctie.

•

Decimaal selectie.
Tweekleurenprinter zwart/rood, print
2,7 lijnen/seconde.
• Werkt op netspanning.
• Afmetingen: 212x278x64mm.
•

Bijbehorende telrol
57mmx44m, kern Ø12mm

413110

Product niet gevonden? Bel ons voor meer informatie!
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Rekenmachines

4xAA

•

Onafhankelijk geheugen.
Afronding selectie F, 5/4 en nietrekenende toets links.
• Werkt op 4xAA batterijen (meegeleverd)
of met lichtnetadapter (niet
meegeleverd).
• Afmetingen (HxBxD)
41,1x99,0x196,0mm.
•

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,
percentageberekening, decimaal
selectie (0,2), dubbelnultoets.

Casio HR-8RCE

423803

4xAA

Casio rekenmachine
HR-150RCE
•
•
•

Bijbehorende inktrol
IR-40T zwart/rood
Bijbehorende telrol
57mmx44m, kern Ø12mm

•

404903

•
•

413110

•

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

423804

Bijbehorende inktrol
IR-40T zwart/rood

404903

Bijbehorende telrol
57mmx44m, kern Ø12mm

413110

ZONDER
BATTERIJEN

Casio rekenmachine
DR-320TEC

•

Casio rekenmachine
FR-620TEC

Niet-rekenende toets links.
Postenteller.
• Snelle correctietoets.
• Voeding: alleen netvoeding.
• Afmetingen 72x212x358mm.
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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.
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Casio DR-320TEC

•
•

423817

•
•

Bijbehorende inktrol
groep 051 nylon zwart/rood

•

402411

•
•

Bijbehorende telrol
57mmx44m, kern Ø12mm

•

413110

•

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.

Casio FR-620TEC

420829

Bijbehorende inktrol
groep 051 nylon zwart/rood

402411

Bijbehorende inktrol
57mmx44m, kern Ø12mm

413110

Rekenmachines
> INKTLINTEN EN -ROLLEN VOOR REKENMACHINES

KMP lint voor
rekenmachines
groep 1
zwart nylon
dubbelspoel
groep 1
zwart/rood nylon
dubbelspoel
groep 1
zwart/rood zijde
dubbelspoel
groep 5+6
zwart nylon
dubbelspoel

402412
402413
402414
402427

groep 51SU
zwart nylon 402428
groep 52
zwart/rood nylon 402429
groep 51SU
zwart zijde 402430
groep 51SU zwart/rood zijde 402431
groep 051 nylon zwart/rood 402411
groep 1
zwart zijde
dubbelspoel
402453

KMP inktrol voor
rekenmachines

groep 720 zwart
groep 744 zwart
groep 745 zwart/rood
groep 746 violet
groep 749 zwart

402400
402401
402402
402403
402404

> TEL- EN KASSAROLLEN

Tel- en kassarollen
•
•

Wit 60gr houtvrij papier.
Kern Ø12mm.

• Pak à 5 rollen.
37mmx44m, kern Ø12mm
44mmx44m, kern Ø12mm
57mmx44m, kern Ø12mm
70mmx44m, kern Ø12mm
76mmx44m, kern Ø12mm
80mmx56m, kern Ø12mm

413230
413250
413110
413290
413280
413107

• Verpakkingseenheid doos à 50 rol.
57mmx25m, kern Ø12mm
413283
57mmx60m, kern Ø12mm
413285
57mmx74m, kern Ø17mm
413284
60mmx70m, kern Ø12mm
413264
• Pak à 5 rollen.
44mmx60m, kern Ø12mm
58mmx43m, kern Ø12mm
76mmx60m, kern Ø12mm
80mmx43m, kern Ø12mm
57mmx20m, kern Ø12mm

•

Verpakkingseenheid doos à 50 rol.
57mmx16m, kern Ø12mm
wit/geel
413262
57mmx25m, kern Ø12mm
wit/geel
413270

Duplo pinapparaatrollen

Thermische rollen
•

•
•

Zelfkopiërend papier.
Kern Ø12mm.

Pak à 5 rollen.
76mmx25m, kern Ø12mm
wit/geel

•

413113

•

Voor calculators en printers.
Zwarte afdruk.

413265
413108
413109
413112
413287

• Verpakkingseenheid doos à 20 rol.
57mmx11m, kern Ø8mm
413286
60mmx10m, kern Ø8mm
413263
80mmx75m, kern Ø12mm
413261

Product niet gevonden? Bel ons voor meer informatie!
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Papiersnijders
> ROLSNIJMACHINES

8

Dahle rolsnijmachine
507/508
•
•
•

•
•

Rolsnijmachine voor het op maat
snijden van papier, foto's of folie.
Uitgevoerd met geslepen en roterend
rondmes in een gesloten kunststof kop.
Voorzien van foto-formaten,
centimeterverdeling en graadverdeling
op de snijtafel.
Rolsnijkop is eenvoudig te vervangen.
Maximale snijcapaciteit 8vel.

507 snijlengte 320mm
440x211mm
508 snijlengte 460mm
580x211mm

tafel
470003
tafel
470005

20

Dahle rolsnijmachine
550/552

Dahle accessoires voor
500 serie
•

•

Diverse accessoires voor de
rolsnijmachine van Dahle.
• Voor alle 507/508 modellen met
vierkante stang.
koppenset vario 960 perforatie,
zigzag- en kartelrand
470028
•

Voor alle 507/508 modellen met ronde
stang.
rolsnijkop 644 voor ronde glijstang
470004

Voor alle 507/508 modellen met
vierkante stang en MET ondermes.
rolsnijkop 975 voor vierkante
glijstang
470001

•

•

•

Voor alle 507/508 modellen met
vierkante stang, maar ZONDER
ondermes.
rolsnijkop 970 voor vierkante
glijstang
470019
liniaal voor model 507
470012
liniaal voor model 508
470014

•
•

•
•
•
•

Rolsnijmachine met geslepen, roterend
rondmes.
Geslepen ondermes van gehard staal.
Mesbeveiliging door gesloten kunststof
kop.
Automatische aandruk bij de snijplek.
Transparante aandrukliniaal.
Zij-aanleg met centimeter- en
inchverdeling.
Verstelbare rugaanleg.
Raster, DIN-formaten en
centimeterverdeling op het tafelblad.

•

Ophangmogelijkheid voor montage aan
de muur.
• Maximale snijcapaciteit 20vel.
550 snijlengte 360mm
555x360mm
552 snijlengte 510mm
705x360mm

tafel
470152
tafel
470153

> SNIJMACHINES

15
8

Dahle snijmachine
533/534

Dahle snijmachine 502
•
•
•
•
•
•
•

Hobbysnijmachine met stabiele
metalen tafel.
Boven- en ondermes van staal.
Handaandruk.
2 hoekgeleidingen.
Geïntegreerde draaggrepen.
Papierformaat max. A4.
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•

•

Snijlengte 320mm.
• Tafelgrootte 420x175 mm.
• Gewicht 1,2kg.
• Maximale snijcapaciteit 8vel.

•
•

502 snijlengte 320mm

470002

•

Boven- en ondermes van hoogwaardig
Solingen staal.
Handaandruk met ergonomische
gevormde handgreep.
Zij-aanleg met centimeter- en DINverdeling.
Verstelbare rugaanleg.
Graadverdeling op de snijtafel.

•

Afgeronde zijkanten.
Papierformaat A4 of A3.
• Snijlengte 340 of 460mm.
• Maximale snijcapaciteit 15vel.
•

533 snijlengte 340mm
534 snijlengte 460mm

470149
470150

Papiersnijders

35
25

Dahle snijmachine 561
Dahle snijmachine 560
•
•
•
•
•
•
•

Snijmachine met veiligheidsplaat.
Boven- en ondermes van hoogwaardig
Solingen staal.
Handaandruk met ergonomische
gevormde handgreep.
Zij-aanleg met centimeterverdeling.
Verstelbare rugaanleg.
Graadverdeling, DIN-formaten en
centimeterverdeling op de snijtafel.

•

•

•

•

Papierformaat max. A4.
Snijlengte 340mm.
• Tafelgrootte 450x285mm.
• Gewicht 3,2kg.
• Maximale snijcapaciteit 25vel.

•
•
•

560 snijlengte 340mm

470013

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

25
15

Ideal snijmachine
1135+1046

Ideal snijmachine
1133+1142

•
•
•

•
•
•

Tafelsnijmachine.
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.

•
•
•

snijlengte 340mm
250x340mm
snijlengte 430mm
250x430mm

tafel
470120

•

tafel
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 en het
Amerikaanse letter size, ook diverse
andere hoekmarkeringen op het
tafelblad.
• Antislip voetjes voor de stabiliteit.
• Maximale snijcapaciteit 25vel.
snijlengte 350mm
304x385mm
snijlengte 460mm
356x510mm

tafel
470035
tafel

Product niet gevonden? Bel ons voor meer informatie!

470033
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Papiersnijders
> ZWARE SNIJMACHINES

45

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.

40

•

Afgeronde zijkanten.
DIN-formaten, centimeter, inchverdeling
en graadverdeling op het tafelblad.
• Maximale snijcapaciteit 45vel.

Dahle snijmachine 565

•

snijlengte 360mm
475x310mm

tafel
470142

•
•

Hefboomsnijmachine met
gepatenteerde veiligheidsautomaat.
• Voorzien van smalsnij-inrichting en
vooraanleg.
• Automatische papieraandruk.

Geslepen onder- en bovenmes van
staal.
• Maximale snijcapaciteit 40vel.
snijlengte 390mm
475x355mm

tafel
470143

35

Dahle snijmachine 867
•
•
•
•
•
•

Snijmachine met veiligheidsautomaat.
Boven- en ondermes van Solingen
staal.
Capaciteit tot 35vel.
Snijlengte tot 460mm.
Voorzien van aandruk die naar wens inof uitgeschakeld kan worden.
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

50

Ideal snijmachine
1038+1058
•
200

•

Ideal stapelsnijder 4300
•
•

Uiterst veilig, handbediende desktop
stapelsnijder met 430mm inlegdiepte
en 20mm snijhoogte.
• Het SCS ? "Safety Cutting System"
van IDEAL biedt talloze
veiligheidsfuncties.
• Solide metalen constructie.
• Mes gemaakt van hoogwaardig Duits
staal.

•
•

Afmetingen 470x720x575mm. Gewicht
31kg.

snijlengte 430mm
tafel
430x340mm
onderstel voor Ideal 4300

•
•

470088
470619

•

Opnieuw te slijpen, hoogwaardige
messenset van Solingen staal.
Stevige handgreep voor het
papierneerdrukken.
Geschikt voor papier, karton tot 3,5mm
en diverse andere materialen.
Schaalverdeling in mm/inch op de
metalen zijgeleider met traploze,
vergrendelbare aanlegstrip.
Door middel van een maatknop wordt
de vooraanleg uitgedraaid.
Smalle stroken snijden van 1-10mm is
mogelijk.
DIN formaatverdeling.

•

Transparante beschermkap van
onbreekbare kunststof zorgt dat de
snijlijn zichtbaar is.
• Geheel metalen constructie.
• Maximale snijcapaciteit 50vel.
snijlengte 385mm
356x403mm
snijlengte 580mm
356x604mm

tafel
470121
tafel
470131
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Papiervernietigers
> PAPIERVERNIETIGERS VOOR THUISKANTOOR

GARANTIE

7

JAAR

GARANTIE

5

JAAR

GARANTIE

80

10

60

Rexel papiervernietiger
Auto+60X/90X
•

> PAPIERVERNIETIGERS VOOR DE WERKPLEK

Automatische papiervernietiger voor
persoonlijk gebruik.

JAAR

4x45mm snippers
DIN-P3
4x50mm snippers
DIN-P3

cap.60vel
Auto+60
cap.90vel

Rexel papiervernietiger
Auto+ 130 serie
•

470732

Automatische papiervernietiger voor
licht kantoorgebruik.

SNIJWERK
GARANTIE

SNIJWERK
GARANTIE

20

200

JAAR

Rexel papiervernietiger
Auto+200X
•

Automatische papiervernietiger voor
licht kantoorgebruik.

4x50mm snippers cap.130vel
DIN-P3
2x15mm snippers cap.130vel
DIN-P5

470440

10

JAAR

130

•

470445

470734

300

Rexel papiervernietiger
Auto+300 serie
4x40mm snippers cap.200vel
DIN-P4

470733

Automatische papiervernietiger voor op
de afdeling.

4x50mm snippers
DIN-P4
2x15mm snippers
DIN-P5

cap.300vel
Auto+300X
cap.300vel
Auto+300M

470442
470436

MACHINESPECS PAPIERVERNIETIGERS
Artikel nummer
Merk
Model
Capaciteit 80 gr papier
Invoerbreedte
Type snit
Veiligheidsniveau
Vernietigt : Paperclips
Nietjes
CD's
Creditcards
Capaciteit opvangbak
Afmetingen (hxbxd)
Gewicht
Geluidsniveau
Garantie machine
Garantie messen

470440
REXEL
AUTO+60X
60 vel
220mm
snippers 4x45mm
vertrouwelijk P3
X
X
X
15 liter
350x295x430
7,7 kg
59dB
2 jaar
5 jaar

470732
REXEL
AUTO+90X
90 vel
220mm
snippers 4x50mm
vertrouwelijk P3
X
X
X
20 liter
395x295x430
8,1 kg
59dB
2 jaar
7 jaar

470733
470734
470445
REXEL
REXEL
REXEL
AUTO+130X
AUTO+130M
AUTO+200X
130 vel
130 vel
200 vel
225mm
225mm
230mm
snippers 4x40mm snippers 2x15mm
snippers 4x40mm
vertrouwelijk P4
super vertrouwelijk P5 zeer vertrouwelijk P4
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
26 liter
26 liter
32 liter
430x312x448
430x312x448
590x360x490
11,3 kg
15,4 kg
18,0 kg
59dB
57dB
58dB
2 jaar
2 jaar
2 jaar
10 jaar
10 jaar
10 jaar

470442
REXEL
AUTO+300X
300 vel
230mm
snippers 4x40mm
zeer vertrouwelijk P4
X
X
X
X
40 liter
650x350x490
18,7 kg
57dB
2 jaar
20 jaar

470436
REXEL
AUTO+300M
300 vel
230mm
snippers 2x15mm
super vertrouwelijk P5
X
X
X
X
40 liter
650x350x490
19,5 kg
58dB
2 jaar
20 jaar
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Papiervernietigers
> PAPIERVERNIETIGERS VOOR DE AFDELING

GARANTIE

10

JAAR

GARANTIE

10

10

JAAR

Rexel papiervernietiger
Promax RSX1035
•

Stille papiervernietiger voor uw
thuiskantoor.

15

Rexel papiervernietiger
Promax RSX1538
4x40mm snippers
DIN-P4

•

cap.10vel
470723

Stille papiervernietiger voor op de
afdeling.

4x40mm snippers
DIN-P4

cap.15vel

4x40mm snippers
DIN-P4
6mm stroken
DIN-P2

cap.6vel

470722

> PAPIERVERNIETIGERS VOOR THUISKANTOOR

GARANTIE

7

JAAR

8

6

SNIJWERK
GARANTIE

3

JAAR

8

Rexel papiervernietiger
Promax REX623/RES823

6

Rexel papiervernietiger
Promax RPX612/RPS812
•

Stille papiervernietigers voor
persoonlijk gebruik.

4x40mm snippers
DIN-P4
6mm stroken
DIN-P2

•

cap.6vel
470726
cap.8vel
470731

Stille papiervernietigers voor
persoonlijk gebruik.
• Stille papiervernieitigers voor
persoonlijk gebruik.

470725
cap.8vel
470730

MACHINESPECS PAPIERVERNIETIGERS
Artikel nummer
Merk
Model
Capaciteit 80gr papier
Invoerbreedte
Type snit
Veiligheidsniveau
Vernietigt : Paperclips
Nietjes
CD's
Creditcards
Capaciteit opvangbak
Afmetingen (hxbxd)
Gewicht
Geluidsniveau
Garantie machine
Garantie messen
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470723
REXEL
RSX1035
10 vel
220mm
snippers 4x40mm
zeer vertrouwelijk P4
X
X
X
35 liter
560x345x245
6,5 kg
70 dB
2 jaar
10 jaar

470722
REXEL
RSX1538
15 vel
220mm
snippers 4x40mm
zeer vertrouwelijk P4
X
X
X
38 liter
630x410x310
13,4 kg
62 dB
2 jaar
10 jaar

470726
REXEL
RPX612
6 vel
220mm
snippers 4x40mm
zeer vertrouwelijk P4
X
X
X
12 liter
338x302x183
4,7 kg
58 dB
2 jaar
3 jaar

470731
REXEL
RPS812
8 vel
220mm
6 mm stroken
standaard P2
X
X
X
12 liter
338x302x183
3,6 kg
58 dB
2 jaar
3 jaar

470725
REXEL
REX623
6 vel
220mm
snippers 4x40mm
zeer vertrouwelijk P4
X
X
X
23 liter
466x345x230
5 kg
70 dB
2 jaar
7 jaar

470730
REXEL
RES823
8 vel
220mm
6 mm stroken
standaard P2
X
X
X
23 liter
466x345x230
5,2 kg
70 dB
2 jaar
7 jaar

Papiervernietigers
> PAPIERVERNIETIGERS VOOR DE WERKPLEK

> PAPIERVERNIETIGERS VOOR THUISKANTOOR

GARANTIE

7

JAAR

SNIJWERK
GARANTIE

3

11

Rexel papiervernietiger
Promax RES1123
•

Stille papiervernietiger voor licht
kantoorgebruik.

JAAR

6mm stroken
DIN-P2

•

cap.12 vel
470729

7

8

6

Stille elegante papiervernietigers voor
elk thuiskantoor.

4x35mm snippers
DIN-P4
4x23mm snippers
DIN-P4
4x35mm snippers
DIN-P4

cap.6vel
Style
cap.7vel
Style+
cap.11vel
Prostyle

4x40mm snippers
DIN-P4
4x40mm snippers
DIN-P4

cap.5vel

470647
470648
470598

SNIJWERK
GARANTIE

3

12

Rexel papiervernietiger
Prostyle+ 12
•

11

Rexel papiervernietiger
Style serie

SNIJWERK
GARANTIE

3

JAAR

Stille stijlvolle papiervernietiger voor
uw thuiskantoor

JAAR

7

5

Rexel papiervernietigers
ProStyle +5/+7
4x45mm snippers
DIN-P4

cap.12vel
Prostyle

•

470638

Stille stijlvolle papiervernietiger voor
uw thuiskantoor.

470713
cap.7vel
470715

MACHINESPECS PAPIERVERNIETIGERS
Artikel nummer
Merk
Model
Capaciteit 80gr papier
Invoerbreedte
Type snit
Veiligheidsniveau
Vernietigt : Paperclips
Nietjes
CD's
Creditcards
Capaciteit opvangbak
Afmetingen (hxbxd)
Gewicht
Geluidsniveau
Garantie machine
Garantie messen

470729
REXEL
RES1123
12 vel
220mm
6 mm stroken
standaard P2
X
X
X
23 liter
466x345x230mm
4,3 kg
70dB
2 jaar
7 jaar

470647
REXEL
STYLE
5 vel
230mm
snippers 4x35mm
zeer vertrouwelijk P4
X
X
X
7,5 liter
320x170x360mm
3,6 kg
73 dB
2 jaar
3 jaar

470648
REXEL
STYLE+
7 vel
230mm
snippers 4x23mm
zeer vertrouwelijk P4
X
X
X
12 liter
370x200x380mm
5,1 kg
73 dB
2 jaar
3 jaar

470598
REXEL
PROSTYLE
11 vel
230mm
snippers 4x35mm
zeer vertrouwelijk P4
X
X
X
20 liter
430x195x428mm
6,6 kg
60 dB
2 jaar
7 jaar

470638
REXEL
PROSTYLE+12
12 vel
230mm
snippers 4x35mm
zeer vertrouwelijk P4
X
X
X
X
20 liter
430x220x412mm
8,1 kg
65 dB
2 jaar
7 jaar

470713
REXEL
PROSTYLE+5
5 vel
230mm
snippers 4x40mm
zeer vertrouwelijk P4
X
X
X
7,5 liter
354x179x277mm
3 kg
73dB
2 jaar
3 jaar

470715
REXEL
PROSTYLE+7
7 vel
230mm
snippers 4x25mm
zeer vertrouwelijk P4
X
X
X
12 liter
355x204x351mm
4,4 kg
73 dB
2 jaar
3 jaar

Product niet gevonden? Bel ons voor meer informatie!
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Papiervernietigers
> PAPIERVERNIETIGERS VOOR THUISKANTOOR

14

HSM papiervernietiger
Securio C16/3,9
•

Fraaie papiervernietiger voor het
thuiskantoor
• Ook in andere strokengrootte
leverbaar.

3,9mm stroken
DIN-P2

cap.14vel
470536

6

9

HSM papiervernietiger
Securio C16/4x25

HSM papiervernietiger
Securio C18/3,9x30

•

Fraaie papiervernietiger voor het
thuiskantoor.
• Ook in andere snippergrootte leverbaar.

•

4x25mm snippers
DIN-P4

cap.6vel
470537

Fraaie papiervernietiger voor het
thuiskantoor.
• Ook in andere snippergrootte leverbaar.

3,9x30mm snippers cap.9vel
DIN-P4

MACHINESPECS PAPIERVERNIETIGERS
AArtikel nummer
Merk
Model
Capaciteit 80gr papier
Invoerbreedte
Type snit
Veiligheidsniveau
Vernietigt : Paperclips
Nietjes
CD's
Creditcards
Capaciteit opvangbak
Afmetingen (hxbxd)
Gewicht
Geluidsniveau
Garantie machine
Garantie messen
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470536
HSM
Securio C16
12-14 vel
225mm
3,9 mm stroken
standaard P2
X
X
X
25 liter
455x366x258mm
4 kg
55 dB
3 jaar
levenslang

470537
HSM
Securio C16
6-7 vel
225mm
snippers 4x25mm
zeer vertrouwelijk P4
X
X
X
25 liter
455x366x258mm
4,5 kg
55 dB
3 jaar
levenslang

470449
HSM
Securio C18
8-9 vel
230mm
snippers 3,9x30mm
zeer vertrouwelijk P4
X
X
X
25 liter
542x365x280mm
11 kg
55 dB
3 jaar
levenslang

470449

Papiervernietigers
> PAPIERVERNIETIGERS VOOR DE WERKPLEK

15

16

HSM papiervernietiger
Securio B22/3,9
•

Doelmatige papiervernietiger voor
naast uw werkplek.

HSM papiervernietiger
Securio B32/4,5x30
3,9mm stroken
DIN-P2

•

cap.15vel
470456

> PAPIERVERNIETIGERS VOOR DE AFDELING

4,5x30mm snippers cap.16vel
DIN-P4

470483

> PAPIERVERNIETIGERS VOOR DE ETAGE

21

16

HSM papiervernietiger
Securio B34/4,5x30
•

Aantrekkelijk design papiervernietiger
voor inzet naast de werkplek.

Professionele papiervernietiger voor de
afdeling.

HSM papiervernietiger
Securio AF500/4,5x30
4,5x30mm snippers cap.21vel
DIN-P4

•

470453

* Krachtige papiervernietiger voor op
uw afdeling.

4,5x30mm snippers cap.16vel
DIN-P4

470239

MACHINESPECS PAPIERVERNIETIGERS
Artikel nummer
Merk
Model
Capaciteit 80gr papier
Invoerbreedte
Type snit
Veiligheidsniveau
Vernietigt : Paperclips
Nietjes
CD's
Creditcards
Capaciteit opvangbak
Afmetingen (hxbxd)
Gewicht
Geluidsniveau
Garantie machine
Garantie messen

470456
HSM
Securio B22
13-15 vel
240mm
3,9 mm stroken
standaard P2
X
X
X
33 liter
600x375x310mm
11 kg
57 dB
3 jaar
levenslang

470483
HSM
Securio B32
14-16 vel
310mm
snippers 4,5x30mm
zeer vertrouwelijk P4
X
X
X
X
82 liter
793x497x398mm
27 kg
56 dB
3 jaar
levenslang

470453
HSM
Securio B34
19-21 vel
310mm
snippers 4,5x30mm
zeer vertrouwelijk P4
X
X
X
X
100 liter
845x541x439mm
42 kg
56 dB
3 jaar
levenslang

470239
HSM
Securio AF500
14-16 vel
240mm
snippers 4,5x30mm
zeer vertrouwelijk P4
X
X
X
X
82 liter
1002x497x491mm
29 kg
56 dB
3 jaar
levenslang

Product niet gevonden? Bel ons voor meer informatie!
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Papiervernietigers
> PAPIERVERNIETIGERS VOOR DE WERKPLEK

SNIJWERK
GARANTIE

5

JAAR

12

SNIJWERK
GARANTIE

5

JAAR

10

Fellowes papiervernietiger
63Cb
•

Doelmatige papiervernietiger voor
naast uw werkplek.

Fellowes papiervernietiger
73Ci
4x51mm snippers
DIN-P3

•

cap.10vel
470544

> PAPIERVERNIETIGERS VOOR DE AFDELING

Doelmatige papiervernietiger voor
naast uw werkplek.

4x38mm snippers
DIN-P4

cap.12vel
470529

> PAPIERVERNIETIGERS VOOR DE ETAGE

SNIJWERK
GARANTIE

20

JAAR

20

SNIJWERK
GARANTIE

5

JAAR

17

Fellowes papiervernietiger
99Ci
•

Doelmatige papiervernietiger voor op
uw afdeling.

Fellowes papiervernietiger
225Ci
4x38mm snippers
DIN-P4

•

cap.18vel
470546

Doelmatige papiervernietiger voor op
uw afdeling.

4x38mm snippers
DIN-P4

cap.24vel

MACHINESPECS PAPIERVERNIETIGERS
Artikel nummer
Merk
Model
Capaciteit 80 gr papier
Invoerbreedte
Type snit
Veiligheidsniveau
Vernietigt : Paperclips
Nietjes
CD's
Creditcards
Capaciteit opvangbak
Afmetingen (hxbxd)
Gewicht
Geluidsniveau
Garantie machine
Garantie messen

304

470544
FELLOWES
63CB
9 vel
230mm
snippers 4x50mm
vertrouwelijk P3
X
X
X
19 liter
452x368x248mm
8,8 kg
62 dB
2 jaar
5 jaar

470529
FELLOWES
73Ci
11 vel
230mm
snippers 4x38mm
zeer vertrouwelijk P4
X
X
X
X
23 liter
532x372x274mm
11,5 kg
56 dB
2 jaar
5 jaar

470546
FELLOWES
99Ci
18 VEL
230mm
snippers 4x38mm
zeer vertrouwelijk P4
X
X
X
X
34 liter
640x290x440mm
16,5 kg
55 dB
2 jaar
5 jaar

470559
FELLOWES
225Ci
24 vel
240mm
snippers 4x38mm
zeer vertrouwelijk P4
X
X
X
X
60 liter
785x454x435mm
37,6 kg
60 dB
2 jaar
20 jaar

470559

Papiervernietigers
> PAPIERVERNIETIGERS VOOR DE ETAGE

> PAPIERVERNIETIGERS VOOR DE AFDELING

SNIJWERK
GARANTIE

20

JAAR

24
SNIJWERK
GARANTIE

20

JAAR

Fellowes papiervernietiger
325Ci
•

Krachtige papiervernietiger voor op uw
afdeling.

18

Fellowes papiervernietiger
125Ci
4x38mm snippers
DIN-P4

•

cap.24vel
470433

> PAPIERVERNIETIGERS VOOR DE WERKPLEK

Professionele papiervernietiger voor de
afdeling.

3,9x30mm snippers cap.18vel
DIN-P4

470547

> PAPIERVERNIETIGERS VOOR DE ETAGE
NIEUW

GARANTIE

SNIJWERK
GARANTIE

7

JAAR

20

200

JAAR

Fellowes papiervernietiger
Automax 200C
•

Automatische papiervernietiger voor
licht kantoorgebruik.

500

Fellowes papiervernietiger
Automax 550C
4x51mm snippers cap.200vel
DIN-P3

•

470717

Automatische papiervernietiger voor op
uw etage

4x35mm snippers cap.550vel
DIN-P4

470741

MACHINESPECS PAPIERVERNIETIGERS
Artikel nummer
Merk
Model
Capaciteit 80 gr papier
Invoerbreedte
Type snit
Veiligheidsniveau
Vernietigt : Paperclips
Nietjes
CD's
Creditcards
Capaciteit opvangbak
Afmetingen (hxbxd)
Gewicht
Geluidsniveau
Garantie machine
Garantie messen

470433
FELLOWES
325Ci
22 vel
240mm
snippers 4x38mm
zeer vertrouwelijk P4
X
X
X
X
83 liter
880x510x460mm
42,4 kg
60 dB
2 jaar
20 jaar

470547
FELLOWES
125Ci
17 vel
230mm
snippers 4x38mm
zeer vertrouwelijk P4
X
X
X
X
53 liter
735x283x530mm
27,4 kg
65 dB
2 jaar
20 jaar

470717
FELLOWES
200C
180 vel
229 mm
snippers 4x38mm
zeer vertrouwelijk P4
X
X
X
X
32 liter
545x345x515mm
14,4 kg
60 dB
2 jaar
7 jaar

470741
FELLOWES
550C
550 vel
230mm
snippers 4x38mm
zeer vertrouwelijk P4
X
X
X
X
83 liter
890x441x578mm
46,2 kg
55 dB
2 jaar
20 jaar

Product niet gevonden? Bel ons voor meer informatie!
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Papiervernietigers
> PAPIERVERNIETIGERS VOOR DE WERKPLEK

> PAPIERVERNIETIGERS VOOR DE AFDELING

SNIJWERK
GARANTIE

7

SNIJWERK
GARANTIE

7

JAAR

18

Rexel papiervernietigers
Mercury RSX1834

Rexel papiervernietiger
Mercury REM820

•
•

JAAR

8

Stille papiervernietiger voor uw
thuiskantoor.

2x15mm snippers
DIN-P5

cap.8vel
470716

Krachtige papiervernietiger maakt zeer
vertrouwelijke snippers papier van uw
documenten.

4x40mm snippers
DIN-P4

cap.18vel
470656

> PAPIERVERNIETIGERS VOOR DE ETAGE

SNIJWERK
GARANTIE

20

JAAR

SNIJWERK
GARANTIE

20

20

18

JAAR

Rexel papiervernietigers
Mercury
RDX1850/RDX2070
Rexel Mercury papiervernietigers zijn
speciaal ontworpen voor kleine
afdelingen. De Mercury technologie
voorkomt het vastlopen van papier.

11

20

Rexel papiervernietigers
RLS serie
•

•

32

4x45mm snippers
DIN-P3
4x45mm snippers
DIN-P3

cap.18vel
RDX1850
cap.20vel
RDX2070

470517
470652

Deze Rexel RLS serie
papiervernietigers zijn speciaal
ontworpen voor de afdelingen. De
Merury technologie voorkomt het
vastlopen van papier.

4x40mm snippers cap.20vel
DIN-P4
RLX20
1,9x15mm snippers cap.11vel
DIN-P5
RLM11

470523
470524

MACHINESPECS PAPIERVERNIETIGERS
Artikel nummer
Merk
Model
Capaciteit 80gr papier
Invoerbreedte
Type snit
Veiligheidsniveau
Vernietigt : Paperclips
Nietjes
CD's
Creditcards
Capaciteit opvangbak
Afmetingen (hxbxd)
Gewicht
Geluidsniveau
Garantie machine
Garantie messen

306

470716
REXEL
REM820
8 vel
225mm
snippers 1,9x15mm
super vertrouwelijk P5
X
X
X
X
21 liter
540x389x275mm
10,6 kg
58dB
2 jaar
7 jaar

470656
REXEL
RSX1834
18 vel
225mm
snippers 4x40mm
zeer vertrouwelijk P4
X
X
X
X
34 liter
610x398x320mm
15,3 kg
64 dB
2 jaar
10 jaar

470517
REXEL
RDX1850
18 vel
250mm
snippers 4x45mm
vertrouwelijk P3
X
X
X
X
50 liter
634x480x367mm
28,5 kg
60 dB
2 jaar
20 jaar

470652
REXEL
RDX2070
20 vel
250mm
snippers 4x45mm
vertrouwelijk P3
X
X
X
X
70 liter
782x480x434mm
32,1 kg
60 dB
2 jaar
20 jaar

470523
REXEL
RLX20
20 vel
260mm
snippers 4x40mm
zeer vertrouwelijk P4
X
X
X
X
115 liter
890x540x540mm
52,3 kg
55 dB
2 jaar
20 jaar

470524
REXEL
RLM11
11 vel
260mm
snippers 1,9x15mm
super vertrouwelijk P5
X
X
X
X
115 liter
890x540x540mm
61,1 kg
55 dB
2 jaar
20 jaar

Papiervernietigers
> PAPIERVERNIETIGERS VOOR DE ETAGE

GARANTIE

600

SNIJWERK
GARANTIE

20

20

JAAR

JAAR

Rexel papiervernietiger
DIN-P4 Auto+ 600 serie
•

Automatische papiervernietiger voor op
uw afdeling.

Rexel papiervernietiger
Auto+ 750 serie
4x40mm snippers cap.600vel
2x15mm snippers cap.600vel
DIN-P4

470735
•

470736

Automatische papiervernietiger voor op
uw afdeling.

4x40mm snippers cap.750vel
DIN-P4
2x15mm snippers cap.750vel
DIN-P5

470446
470438

MACHINESPECS PAPIERVERNIETIGERS
Artikel nummer
Merk
Model
Capaciteit 80 gr papier
Invoerbreedte
Type snit
Veiligheidsniveau
Vernietigt : Paperclips
Nietjes
CD's
Creditcards
Capaciteit opvangbak
Afmetingen (hxbxd)
Gewicht
Geluidsniveau
Garantie machine
Garantie messen

470735
REXEL
AUTO+600X
600 vel
230mm
snippers 4x40mm
zeer vertrouwelijk P4
X
X
X
X
80 liter
810x520x510
37,8 kg
59dB
2 jaar
20 jaar

470736
REXEL
AUTO+600M
600 vel
230mm
snippers 2x15mm
super vertrouwelijk P5
X
X
X
X
80 liter
810x520x510
42,5 kg
54dB
2 jaar
20 jaar

470446
REXEL
AUTO+750X
750 vel
230mm
snippers 4x40mm
zeer vertrouwelijk P4
X
X
X
X
115 liter
940x520x510mm
44,0 kg
57dB
2 jaar
20 jaar

470438
REXEL
AUTO+750M
750 vel
230mm
snippers 2x15mm
super vertrouwelijk P5
X
X
X
X
115 liter
940x520x510mm
52,7 kg
53dB
2 jaar
20 jaar

Product niet gevonden? Bel ons voor meer informatie!
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Papiervernietigers
> TOEBEHOREN PAPIERVERNIETIGERS

MEEST
VERKOCHT

Rexel opvangzakken voor
papiervernietigers
recyclebaar

Quantore opvangzakken
voor papiervernietigers
•

Opvangzakken voor papiervernietigers
in verschillende uitvoeringen.

50/17x120cm
45/15x125cm
50/22x190cm

100stuks
100stuks
100stuks

470305
470304
470309

•

Afsluitbare milieuvriendelijke
opvangzakken.

Rexel smeerolie voor
papiervernietigers

Rexel smeervellen voor
papiervernietigers

•

•

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 geîmpregneerd papier, om schoon
uw papiervernietiger te smeren.

470ml

1760049

470679

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
uw papiervernietiger te smeren.

Fellowes smeerolie voor
papiervernietigers

HSM smeerolie voor
papiervernietigers

•

•

Om ervoor te zorgen dat uw
papiervernietiger altijd optimaal
functioneert en blijft functioneren is
het belangrijk regelmatig het
messenelement te smeren.
• De compacte flacon met een inhoud
van 350ml is uitstekend geschikt om in
de deur van uw papiervernietiger te
plaatsen, zodat u hem altijd bij de hand
heeft.

350ml

35250

470444

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 walsen

26 liter
voor Auto+100
20 stuks
2102577
40 liter voor Auto+ 250/300
20stuks

pak à 20vel

2101949

470709
470711

470680

betekenen maximaal gebruik en
bevorderen een lange levensduur van
het apparaat.
• Altijd even oliën wanneer de opvangbak
wordt geleegd.
250ml

470595

• Pak à 10 stuks.
voor model 104.3-105.3-108.3-B22
en B24
470364
voor model
390.3-411.2-412.2-P36-P40
470365
voor model 225.2-386.2-B34
470366
voor model 125.2-B32
470367
• Doos à 25 stuks.
voor model 450.2-P44

HSM opvangzakken voor
papiervernietigers
•

Opvangzakken van polyethyleen voor
papiervernietigers in verschillende
uitvoeringen.

470460

• Doos à 100 stuks.
voor model 125.2-B32
470362
voor model 225.2-386.1/2-B34 470358
voor model
390.1/2/3-411.1/2-412.2-P36-P40 470361
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Inbindsystemen
> INBINDMACHINE CLICK

MILIEU
34

15

34

95

45

GBC Clickbindmachine 150
GBC Click bindrug
•

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.
• 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.

• Capaciteit 45vel.
Ø 8mm zwart
Ø 8mm wit
Ø 8mm transparant

535120
535121
535125

• Capaciteit 95vel.
Ø 12mm zwart
Ø 12mm wit

537644
537645

> PONS-/INBINDMACHINES

21

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 A4formaat.

21

21

20

GBC inbindmachine
CombBind C210/210E
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

GBC CombBind C210 pons/bindmachine
voor 21-rings plastic bindruggen.
Bindmachine voor kantoorgebruik.
Modern en gebruiksvriendelijk ontwerp.
Ponscapaciteit 20vel (80gr/m2).
Inbindcapaciteit 50vel.
Max. diameter bindrug 50/33mm.
Documentformaat A4.
Voorzien van papieraanleg.
Brede ponshendel voor ponsen met 2
handen.
Documentmeter voor het bepalen van

310

•

Voorzien van een hendel over de hele
breedte voor moeiteloos ponsen.
• Anti-blokkeerfunctie.
• Afmetingen 409x456x263mm.
21-gaats

C110

535536

15

GBC inbindmachine
CombBind C200/200E
•
•
•
•
•

de juiste maat bindrug.
Quickstart instructies op de machine
aangebracht.
Aparte bindrugopener/sluiter.
Aparte opbergruimte voor bindruggen
en omslagen.
Afmetingen 185x455x435mm(210) of
220x420x384mm(210E).

•
•
•
•
•
•
•

21-gaats
21-gaats

C210
C210E elektrisch

535541
535659

•

GBC CombBind 200E is een elektrische
pons/bindmachine voor 21-rings plastic
bindruggen.
Bindmachine voor kantoorgebruik.
Modern en gebruiksvriendelijk ontwerp.
Ponscapaciteit 15vel (80gr/m2).
Inbindcapaciteit 330vel.
Max. diameter bindrug 25mm.
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.
Afmetingen 185x455x435mm.

21-gaats
21-gaats

C200
C200E elektrisch

535540
535658

Inbindsystemen
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GBC inbindmachine
MultiBind 230/230E

GBC inbindmachine
CombBind C340/C450E

•
•

•
•
•
•
•
•
•

GBC CombBind C340
pons/bindmachine voor 21-rings plastic
bindruggen.
Model C450E is de elektrische
uitvoering.
Bindmachine voor frequent
kantoorgebruik.
Robuust en betrouwbaar,
gebruiksvriendelijk ontwerp.
Ponscapaciteit 25vel (80gr/m2).
Inbindcapaciteit 450vel (80gr/m2).
Max. diameter bindrug: 51mm.
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(340) of
170x440x450mm(450E).
21-gaats
21-gaats

C340 536209
C450E elektrisch 536214

•
•
•
•
•
•
•

GBC MultiBind 230 pons/bindmachine
voor 21-rings plastic en metalen
bindruggen.
Multifunctionele bindmachine voor
frequent kantoorgebruik.
Robuust en betrouwbaar,
gebruiksvriendelijk ontwerp.
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.

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.

•
•

•
•
•
•

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.
Documentmeter voor het bepalen van
de juiste maat bindrug.
Afmetingen 200x525x450mm.

21-gaats
21-gaats

230
230E elektrisch

536224
536226

25

GBC inbindmachine
CombBind C800Pro

20

GBC inbindmachine
CombBind C150/250pro
•

30

25

•

•
•

Model C250Pro heeft 21 instelbare
ponsmessen en een instelbare marge.
• Afmetingen 360x300x210mm(C150) en
380x300x230mm(C250).

•
•
•
•

21-gaats
21-gaats instelbaar

C150Pro
C250Pro

535523
535524

•

Elektrische ponsmachine gecombineerd
met handmatig inbinden voor grotere
oplagen.
Geschikt voor formaten tot en met A4.
Ponscapaciteit 25vel 80gr A4 per keer.
21 vlijmscherpe ponsmessen,
individueel uitschakelbaar.
Vier ponsafstanden tot papierrand.
Snelle en nauwkeurige ponsing tot
30cm breed.
Ponsbediening met voetpedaal.

•

Bindcapaciteit maximaal 50mm.
(450vel).
• Geïntegreerde meetschaal voor het
vaststellen van de diameter van de
bindrug.
• Instelbare aanslag voor het openen van
bindruggen.
• Afmetingen 420x385x295mm.
21-gaats

C800 Pro

537503

Product niet gevonden? Bel ons voor meer informatie!
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34

21

20

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 (51 mm
CombBind bindrug).
•

21-gaats

420

536225

> PLASTIC BINDRUGGEN 21-RINGS

21

225

25

• Capaciteit 25vel.
Ø 6mm wit
Ø 6mm zwart
Ø 6mm rood
Ø 6mm blauw

536020
536021
536022
536023

• Capaciteit 90vel.
Ø 12mm wit
Ø 12mm zwart
Ø 12mm rood
Ø 12mm blauw

536120
536121
536122
536123

• Capaciteit 45vel.
Ø 8mm wit
Ø 8mm zwart
Ø 8mm rood
Ø 8mm blauw

536060
536061
536062
536063

• Capaciteit 110vel.
Ø 14mm wit
Ø 14mm zwart
Ø 14mm rood
Ø 14mm blauw

536140
536141
536142
536143

• Capaciteit 60vel.
Ø 10mm wit
Ø 10mm zwart
Ø 10mm rood
Ø 10mm blauw

536080
536081
536082
536083

• Capaciteit 125vel.
Ø 16mm wit
Ø 16mm zwart
Ø 16mm rood
Ø 16mm blauw

536160
536161
536162
536163

• Capaciteit 160vel.
Ø 19mm wit
Ø 19mm zwart
Ø 19mm rood
Ø 19mm blauw

536180
536181
536182
536183

• Capaciteit 200vel.
Ø 22mm wit
Ø 22mm zwart

536200
536201

GBC bindruggen 21-rings
•

Geschikt voor gebruik op alle
inbindmachines voor standaard plastic
bindruggen.
• Voor A4 documenten.

312

•

Capaciteit 225vel.
Verpakt per 50 stuks.
Ø 25mm wit
Ø 25mm zwart
File strip A4 21-rings
•

536210
536211
314601

Inbindsystemen
> DRAADKAM INBINDMACHINES

34

15

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

34

34

•
•

•
•
•
•
•

20

GBC draad inbindmachine
WireBind W20/W25E

15

GBC draad inbindmachine
WireBind W18
•

25

WireBind W18 pons/bindmachine voor
34-rings metalen draadruggen.
Degelijke inbindmachine voor
regelmatig kantoorgebruik.
Ponscapaciteit 15vel (80gr).
Inbindcapaciteit 125vel (80gr).
Max. Diameter bindrug 14mm.
Voorzien van Document Separator en
Auto centreer systemen.

•
•

Separate hendel voor het sluiten van
de metalen draadruggen.
• Brede ponshendel voor ponsen met 2
handen.
• Afmetingen 547x234x402mm.

•
•
•
•

GBC WireBind 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 20vel (80gr) en 25vel
voor de W25E
Inbindcapaciteit 125vel (80gr).
Max. diameter draadrug 14mm.
Documentformaat A4.

34-gaats W18

535261

• Capaciteit 30vel.
Ø 5mm zilver

535133

• Capaciteit 45vel.
Ø 6mm wit
Ø 6mm zwart
Ø 6mm zilver

537700
537701
537702

• Capaciteit 60vel.
Ø 8mm wit
Ø 8mm zwart
Ø 8mm zilver

537710
537711
537712

• Capaciteit 95vel.
Ø 11mm wit
Ø 11mm zwart
Ø 11mm zilver

535103
535104
535106

• Capaciteit 80vel.
Ø 9,5mm wit
Ø 9,5mm zwart
Ø 9,5mm zilver

535116
535117
535115

• Capaciteit 110vel.
Ø 12,7mm wit
Ø 12,7mm zwart
Ø 12,7mm zilver

537717
535107
535114

•

Voorzien van Document Separator,
Auto Centreer- en Simply Click
systemen.
• Separate hendel voor het sluiten van
de metalen draadruggen.
• W20: brede ponshendel voor ponsen
met 2 handen.
• Afmetingen 170x495x450mm.
34-gaats W20
34-gaats W25E elektrisch

536231
536232

• Capaciteit 130vel.
Ø 14,3mm wit
Ø 14,3mm zwart
Ø 14,3mm zilver

537718
535108
535113

• Pak à 100 stuks.
file strips

535123

> DRAADKAM BINDRUGGEN
MILIEU

34

130

45

GBC draadkamruggen
34-rings
•
•
•
•

•

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.

Product niet gevonden? Bel ons voor meer informatie!
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Inbindsystemen
> VOORBLADEN EN OMSLAGEN

•

A4-formaat.
Pak à 25vel.
0,18mm

CN0118880

535911

• Pak à 100vel.
0,15mm
0,18mm
0,20mm
0,24mm
0,30mm

CE011580F
CE011880E
CE012080E
CE012480
CE013080E

535929
536111
535941
535134
535934

• A3-formaat.
0,24mm
0,30mm

78500306
78500307

535970
535971

•

100

25

GBC voorbladen PVC
transparant
•

GBC HiClear serie voorbladen.
Helder transparant PVC.
• Zowel als A4 en A3-formaat leverbaar.
•

100

25

GBC voorbladen
PolyOpaque
100

•

•

Helder transparante dekbladen voor
het maken van presentaties.
• A4-formaat.

• Pak à 100 stuks.
0,20mm
0,30mm

535946
535947

> DRAADKAM BINDRUGGEN

• Capaciteit 45vel.
Ø 6mm zilver

535131

45

• Capaciteit 60vel.
Ø 8mm zilver

535130

GBC draadkamruggen 21rings

• Capaciteit 85vel.
Ø 10mm zilver

535129

•

• Capaciteit 105vel.
Ø 12mm zilver

535128

• Capaciteit 125vel.
Ø 14mm zilver

535127

• Pak à 100 stuks.
File strip A4 21-rings

314601

21

•
•
•

•

125

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.

314

GBC PolyOpaque serie voorbladen.
Mat gekleurd polypropyleen.
• Met een lichte zandkorrel structuur aan
de voorzijde en een gladde achterzijde..
• A4-formaat.
• 300mic.
•

Quantore voorbladen PVC

• Pak à 100vel.
0,30mm lichtblauw
0,30mm wit
0,30mm rood
0,30mm zwart
0,30mm
donkerblauw

IB386800 535980
IB386817 535981
IB387289 535982
IB386831 535983
IB387265

536112

Inbindsystemen
> VOORBLADEN EN OMSLAGEN

> SUREBIND INBINDMACHINES

• Pak à 25vel.
0,30mm
semitransparant IB386794
535155
100

50

GBC voorbladen
PolyClearView

• Pak à 50vel.
0,45mm
semitransparant IB387159
535156

•

•

250

GBC Surebindstrip
GBC PolyClearView serie voorbladen.
• Mat, semitransparant polypropyleen.
• Met een lichte zandkorrel structuur aan
de voorzijde en een gladde achterzijde..
• A4-formaat.

Pak à 100vel.
0,30mm
semitransparant IB386848
535122
0,35mm mat/transparant
IB387166
535157

•

10-pins.
Lengte 297mm.
• Capaciteit 25mm (250vel).
• Doos à 100 stuks.
•

> VOORBLADEN EN OMSLAGEN

wit
zwart
grijs
blauw
rood
File strips surebind

536250
536251
536252
536253
536046
314592

> SUREBIND INBINDMACHINES

100

GBC voorbladen karton
•

GBC HiGloss serie voorbladen.
HiGloss is een modern assortiment van
kleurrijke, enkelzijde A4
rapportomslagen.
• 250gr karton voorzien van een laag
castcoating om een hoogglanzende
chroomafwerking te creëren die uw
presentaties doen leven.
• Hun gedurfde kleurgebruik maakt hen
de uitgelezen keuze van scholen en
toonaangevende ontwerp- en
mediabureaus die een creatief effect
zoeken.
•

• Pak à 100vel.
wit
zwart
blauw
rood

CE020070 535119
CE020010 535109
CE020020 536094
CE020030 536093

GBC Surebind
inbindmachine
•

•

•
100

GBC voorbladen lederlook
karton
•

GBC LeatherGrain serie voorbladen.
A4-formaat kartonnen schutbladen met
lederstructuur.
• 250gr.
•

• Pak à 100vel.
wit
zwart
blauw
rood
bordeaux
groen

•

CE040070 535960
CE040010 535961
CE040029 535963
CE040031 535962
CE040032 535968
CE040045 535964

•

Het GBC SureBind System One 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
22vel 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
partnerstrip. U hebt maar één bindstrip
nodig voor documenten tot 330mm.

Surebind systeem 1
Surebind systeem 2
Surebind systeem 3

Product niet gevonden? Bel ons voor meer informatie!

536240
535213
535214
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Lamineermachines

• Opwarmtijd van slechts 60 seconden met de InstaHeat
technologie
• Lamineert een A4 hoes in slechts 24 seconden
• Robuuste 4 rollen lamineermachine voor kwalitatief
hoogwaardige resultaten
• Gemakkelijke bediening met 1 toets
• Lamineert tot 175 micron lamineerhoezen

ClearPath mechanisme verzekert
dat de lamineermachine niet vast
loopt bij gebruik van Fellowes
lamineerhoezen

Venus 2 A3 lamineermachine

Jupiter 2 A3 lamineermachine

Neptune 3 A3 lamineermachine

• Opwarmtijd van slechts 55 seconden met de InstaHeat
technologie
• Lamineert een A4 hoes in slechts 24 seconden
• Gemakkelijke bediening met 1 toets
• Robuuste 6- rollen lamineermachine voor superieure
lamineerkwaliteiten
• Lamineert tot 250 micron lamineerhoezen

Detecteert automatisch de
dikte van de lamineerhoes
en past hierop de optimale
lamineerinstellingen aan

Klaar om te lamineren in slechts
30 of 60 seconden

Verlaagt de
oppervlaktetemperatuur
van de lamineermachine zodat u
deze altijd veilig kan aanraken

• Opwarmtijd van slechts 30 seconden met de InstaHeat
technologie
• Lamineert een A4 hoes in slechts 18 seconden
• Gemakkelijke bediening met 1 toets
• Robuuste 6 rollen lamineermachine voor kwalitatief
hoogwaardige resultaten
• Lamineert alle hoezen tot 250 micron

Schakelt automatisch uit na
een periode van inactiviteit, dit
reduceert het energieverbruik

Detecteert wanneer lamineerhoes
dreigt vast te lopen en stopt met
lamineren. Gebruiker kan de
lamineerhoes verwijderen en
opnieuw invoeren

Vo o r h e t b e s te l a m i n e e rre s u lt aat g eb ru ikt u d e lam in eerh oezen v an Fellow es
Model

Fellowes
Productnummer

Rollen

Opwarmtijd

Temperatuur

Snelheid

Microns

Startpakket

Neptune 3 A3
Jupiter 2 A3
Venus 2 A3

5721501
5733501
5734201

4
6
6

60 sec
55 sec
30 sec

AutoSense
AutoSense
AutoSense

60cm/min
75cm/min
100cm/min

80-175
80-250
80-250

10 doc
10 doc
10 doc

Inbindmachines
Galaxy /-E inbindmachine

v oor plastic bindruggen

Quasar +/-E inbindmachine

• 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
• Ponsselectie voor A4 en A5
documenten en een
verstelbare achterkant
marge voor verschillende
documentformaten

Bindrughouder met
helling

Verstelbare
paginageleider

Documentmaat

Pulsar +/-E inbindmachine

• Inbindmachine voor
zwaar gebruik
• Bindt tot 500 pagina´s
• Lade voor het opbergen
van bindruggen en het
bepalen van het
documentformaat

Opberglade voor
bindruggen /bindrugselector

Openspringende
ponssnipperlade

Ponsselectie *

• Inbindmachine
voor regelmatig
gebruik
• Bindt tot 300
pagina´s
• Lade voor het
opbergen van
bindruggen en
het bepalen van
het
documentformaat

Verstelbare marge
achterkant*

Satelliet systeem*

* alleen beschikbaar op de Galaxy /-E

Inbinden gaat het best met de inbindmaterialen van Fellowes
Model

Fellowes
Productnummer

Handmatig /elektrisch
ponsen

Ponscapaciteit

Inbindcapaciteit

Max maat bindrug

Ponssnipperlade

Startpakket

Pulsar +
Pulsar -E
Quasar +
Quasar -E
Galaxy
Galaxy -E

5627601
5620701
5627701
5620901
5622001
5622101

Handmatig
Elektrisch
Handmatig
Elektrisch
Handmatig
Elektrisch

20 vel
20 vel
25 vel
25 vel
28 vel
28 vel

300 vel
300 vel
500 vel
500 vel
500 vel
500 vel

38mm
38mm
50mm
50mm
50mm
50mm

Enkele zijde
Enkele zijde
Enkele zijde
Enkele zijde
Beide zijdes
Beide zijdes

10 doc
10 doc
10 doc
10 doc
20 doc
20 doc

Inbindsystemen
> THERMISCHE INBINDMACHINES

> THERMISCHE INBINDMACHINES

400
200

GBC thermische
inbindmachine T400

GBC thermische
inbindmachine T200

•
•
•

•
•
•
•
•
•

GBC ThermaBind T200 inbindmachine
voor thermische omslagen.
Thermisch bindmachine voor
kantoorgebruik, geschikt voor alle
typen documenten in boekformaat.
Inbindcapaciteit 200vel (80gr/m2).
Hoorbaar en zichtbaar signaal wanneer
de bindcyclus is voltooid.
Documentformaat A4.
Vaste tijdsinstelling.
Inbinden met een vaste inbindcyclus
van 40 seconden.
Eenvoudig bedieningspaneel.

•

•
•
•
•

Deksel is documentsteun en afkoelrek
(21mm).
• Afmetingen 475x110x175mm.

•
•
•

bindcapaciteit tot 200vel

536228

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.
• Afmetingen 490x132x265mm.
•

bindcapaciteit tot 400vel

536229

• Doos à 100 stuks.
1.5mm zwart
1.5mm wit
1.5mm donkerblauw
3mm zwart
3mm wit
3mm donkerblauw

535171
535172
535178
535179
535173
535176

> THERMISCHE OMSLAGEN

GBC thermische omslagen
linnenstructuur
•

Transparante voorzijde van 150micron.
• Met linnenstructuur achterzijde en rug
van 250gr karton.
• A4-formaat.
• Met geïntegreerde filingstrip.

GBC thermische omslagen
standaard wit
•

Transparante voorzijde van 150micron.
Met glanzend witte achterzijde en rug
van 240gr karton.
• A4-formaat.
• Met geïntegreerde filingstrip.
•

• Doos à 100 stuks.
1,5mm
3mm
4mm
6mm
8mm
10mm

15

535311
535312
535313
535314
535315
535316

•

Doos à 50 stuks.
15mm

535317

GBC thermische omslagen
lederlook
•

Transparante voorzijde van 150micron.
Met lederlookstructuur achterzijde en
rug van 250gr karton.
• A4-formaat.
• Met geïntegreerde filingstrip.
•

• Doos à 100 stuks.
1.5mm donkerblauw leder persing

535177
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Lamineermachines en toebehoren
> LAMINEERMACHINES

GBC lamineermachine
Fusion 1100L serie
•

GBC lamineermachine
Fusion 1000L serie

•

•

•

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 of A3-formaat.

•

•

•
•

Fusion 1000L voor A4-formaat
Fusion 1000L voor A3-formaat

535264
535265

•

"Easy-to-use" laminator.
Opwarmtijd 4 minuten.
Lamineert een A4 document in minder
dan 1 minuut.
Maximale invoerbreedte tot A4 of A3formaat.
Geschikt voor lamineerhoezen van
2x75 en 2x125 micron.
Druk op release button om fout
ingevoerde documenten te verwijderen.
Groene indicator en signaal wanneer
gereed voor gebruik.

GBC lamineermachine
Fusion 3000L serie

GBC lamineermachine
Fusion 3100L A3

•

•

•
•

•
•

•
•

"Quick and simple" dagelijks lamineren.
Opwarmtijd: 90 seconden.
De high speed techniek maakt deze
machine ideaal voor beperkt zakelijk
gebruik.
Geschikt voor 2x75, 2x100 and 2x125
micron lamineerhoezen.
Duidelijke en eenvoudig te bedienen
temperatuur instellingen (touch
buttons).
Groene indicator en signaal wanneer
gereed vor gebruik.
Lamineert tot A4 of A3-formaat.

•
•
•

Auto alert geeft aan als een document
niet goed ingevoerd wordt.
• Schakelt automatisch uit na 30
minuten inactiviteit voor energie
besparing.
Fusion 3000L voor A4-formaat 535273
Fusion 3000L voor A3-formaat 535274

•
•
•
•

Snel, gebruiksvriendelijk en geschikt
voor dagelijks lamineren!
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.
Groene indicator en signaal wanneer
gereed voor gebruik.
Micron instellingen eenvoudig te
wijzigen met de touch buttons.

GBC lamineermachine
Fusion Plus 6000L A3

GBC lamineermachine
Fusion Plus 7000L A3

•

•

•
•
•
•

Schakelt automatisch uit na 30
minuten inactiviteit voor energie
besparing.

Fusion 1100L voor A4-formaat
Fusion 1100L voor A3-formaat

535266
535267

•

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

535275

NIEUW

NIEUW

Gebruiksvriendelijke lamineermachine
voor intensief gebruik op kantoor of
school.
Snelle opwarmtijd van minder dan
1 minuut.
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.
• Automatische terugloopfunctie
voorkomt verkeerd invoeren of
vastlopen van hoezen.
A3-formaat Fusion Plus 6000L

535287

•
•
•

Gebruiksvriendelijke lamineermachine
voor intensief gebruik op kantoor of
school.
Snelle opwarmtijd van minder dan
1 minuut.
Lamineert een A4-vel binnen
13 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.

•

Handmatig in te stellen voor afwijkende
formaten.
• Geschikt voor lamineerhoezen van
2x75 tot 2x250 micron tot A3-formaat.
• Automatische terugloopfunctie
voorkomt verkeerd invoeren of
vastlopen van hoezen.
• Technologie met 6-rollers voor
razendsnel en hoogwaardig lamineren.
A3-formaat Fusion Plus 7000L

535288
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> LAMINEERHOEZEN
NIEUW

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.

100

50

•

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

100

Quantore lamineerhoezen
•

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.
2x75 micron A4
2x125 micron A4
2x75 micron A3
2x125 micron A3

535944
535945
535943
535942

25

GBC lamineerhoezen
standaard
•

•
•
•

•

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.
De dagelijkse oplossing om uw
waardevolle presentaties,
referentielijsten, notities e.d. te
beschermen en te perfectioneren.

2x75 micron
2x75 micron
2x80 micron
2x100 micron
2x125 micron
2x125 micron
2x175 micron
2x250 micron
2x250 micron
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A4 25 stuks 536098
A4 100 stuks 535366
A4 100 stuks 535410
A4 100 stuks 535411
A4 25 stuks 536099
A4 100 stuks 535365
A4 100 stuks 535413
A4 50 stuks 535367
A4 100 stuks 535415

100

GBC lamineerhoezen klein
formaat
•

•

2x75 micron
2x75 micron

A5 25 stuks 535386
A5 100 stuks 535552

2x80 micron
2x125 micron
2x80 micron
2x125 micron
2x125 micron

A5 100 stuks
A5 100 stuks
A6 100 stuks
A6 100 stuks
A7 100 stuks

•
•

535358
535368
535387
535371
535402

•

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
100 stuks 535362
2x250 micron
54x86mm
creditcard
100 stuks 535372
2x125 micron
59x83mm
IBM card
100 stuks 535370
2x125 micron
64X99mm
keycard
100 stuks 535118
2x125 micron
64x108mm
bagagelabel
100 stuks 535433
2x125 micron
65x95mm
overheid
100 stuks 535369
2x250 micron
65x95mm
overheid
100 stuks 535142
2x125 micron
67x99mm
badgecard
100 stuks 535432
2x125 micron
75x105mm
jumbocard
100 stuks 535363
2x125 micron81x119mm
65+pas
100 stuks 535374

Lamineermachines en toebehoren
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50

25
100

GBC lamineerhoezen groot
formaat

GBC lamineerhoezen Matt

•

•

•
•
•

•

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 posters, verwijzingen,
landkaarten e.d.

4

100

•
•

2x125 micron
2x75 micron
2x75 micron
2x100 micron
2x125 micron
2x125 micron
2x175 micron
2x250 micron

A2 50 stuks
A3 25 stuks
A3 100 stuks
A3 100 stuks
A3 25 stuks
A3 100 stuks
A3 100 stuks
A3 50 stuks

535364
536097
535420
535421
536100
535422
535423
535141

•

•

•
•
•

•
•

2x125 micron
2x75 micron
2x100 micron
2x125 micron

A3 mat 100 stuks
A4 Mat 100 stuks
A4 mat 100 stuks
A4 Mat 100 stuks

2x75 micron
100 stuks
2x125 micron
100 stuks

A4 High-Speed

535389
535383
535124
535384

25

GBC lamineerhoezen
Organise
•

Premium quality plastificeerhoes voor
een mat 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.
Deze niet reflecterende afwerking is
ideaal bij helder licht of om lelijke
vingerafdrukken te vermijden.

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.
Voor het archiveren.
Voorzien van ponsgaten voor een 2- of
4-ringsband of ordner.

100

GBC lamineerhoezen
Highspeed
•

•
•
•

2x75 micron
25 stuks
2x125 micron
100 stuks

A4+ 4-gaats
535390
A4+ 4-gaats
535414

•

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 een zeer snelle verwerking.

535381
A4 High-Speed
535382

25
100

25

GBC lamineerhoezen voor
foto's

GBC lamineerhoezen
zelfklevend

•
•

•
•
•

•

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.
Met zelfklevende achterzijde.

•
•
•

2x75 micron
25 stuks
2x125 micron
100 stuks

A4 zelfklevend
536102
•

A4 zelfklevend
535352

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.
Zeer geschikt voor het lamineren van
foto's.

100x150mm
25 stuks
130x180mm
25 stuks
215x304mm
25 stuks

fotoformaat
535377
fotoformaat
535378
A4-formaat

Product niet gevonden? Bel ons voor meer informatie!

535353
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> LABELMAKERS VOOR OP HET BUREAU
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Brother labelprinter
PT-E110
•

•
•

•
•

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
uitstraling.
Afdruksnelheid tot 20mm/sec.
Afdrukresolutie 180dpi.

Brother labelprinter
PT-D210VP
•

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.
•

Qwerty-toetsenbord

930660

•

Draagbaar model voor TZe-tapes van
tot 12mm.
• De PT-D210VP is een
gebruiksvriendelijke labelprinter met
Qwerty toetsenbord geschikt voor
moderne kantoren.
• Print snel standaard labels met behulp
van vele ingebouwde labelsjablonen of
ontwerp uw eigen labels.
• Voeg eenvoudig vele lettertypen,
kaders en symbolen toe aan uw
ontwerp.

•

•
•
•
•
•

Dit model wordt geleverd in een
handige draagkoffer, inclusief AC
adapter en een TZ-tapecassette.
Afdruksnelheid tot 20 mm/sec.
Afdrukresolutie180dpi.
LCD-scherm 1 regel van 15 tekens.
Werking via batterijen type AAA of
bijgeleverde adapter.
Afmetingen 157x149x68mm.

Qwerty-toetsenbord

930368

> LABELTAPES EN LABELMAKER TOEBEHOREN

Brother Labeltape TZE
•

Brother TZ Labeltape.
De TZ tapes zijn gelamineerd, de TZN
niet. • Bandlengte 8m.
• Zelfklevende tape die geschikt is voor
veeleisende toepassingen.
• De tapecassettes zijn verkrijgbaar in
veel verschillende breedtes en kleuren.
•

zie pag.
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Brother labelprinter
PT-D450VP
•

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

6mm witte tape/zwarte opdruk
TZE-211
930992
9mm transparante tape/zwarte opdruk
TZE-121
930960
9mm witte tape/zwarte opdruk
TZE-221
930970
12mm transparante tape/zwarte opdruk
TZE-131
930961
12mm transparante tape/blauwe opdruk
TZE-133
930963
12mm witte tape/zwarte opdruk
TZE-231
930971
12mm witte tape/zwarte opdruk niet
gelamineerd TZEN-231
930981
12mm witte tape/rode opdruk
TZE-232
930972
12mm witte tape/blauwe opdruk
TZE-233
930973
12mm zwarte tape/witte opdruk
TZE-335
930975
12mm rode tape/zwarte opdruk
TZE-431
930990

12mm rode tape/witte opdruk
TZE-435
930978
12mm blauwe tape/zwarte opdruk
TZE-531
930989
12mm blauwe tape/witte opdruk
TZE-535
930979
12mm gele tape/zwarte opdruk
TZE-631
930985
12mm groene tape/zwarte opdruk
TZE-731
930993
18mm witte tape/zwarte opdruk
TZE-241
931001
18mm gele tape/zwarte opdruk
TZE-641
930986
24mm witte tape/zwarte opdruk
TZE-251
931022
24mm witte tape/zwarte opdruk
TZES-251
400644
24mm gele tape/zwarte opdruk
TZE-651
931024
36mm transparante tape/zwarte opdruk
TZE-161
930962
36mm witte tape/zwarte opdruk
TZE-261
930964
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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 Litelabelontwerpsoftware te starten, en u
kunt snel tekst invoeren en labels
afdrukken, zonder software of drivers
te installeren (alleen voor Microsoft
Windows).
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.
930097

Brother QL-700

Brother etiketten voor
labelprinters
•
•

Etiketten op rol.
Verschillende formaten voor vrijwel alle
toepassingen.

400 etiketten
DK-11204
800 etiketten
DK-11209
400 etiketten
DK-11201
400 etiketten
DK-11208
300 etiketten
DK-11202
200 etiketten
DK-11241
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17x54mm
817425
29x62mm
817421
29x9 0mm
817422
38x90mm
817423
62x100mm
817426
102x152mm
817439

30meter x.29mm
DK22210
15meter x 29mm
DK22211
30meter x 38mm
22225
30meter x 62mm
22205
15meter x 62mm
DK-22212
30meter x 102mm
22243

wit papier
930504
wit film
930505
wit papierDK817436
wit papierDK930506
wit film
930507
wit papierDK817437

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.
• 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
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Presenteren

MET EEN FLIPOVER VOEG JE
IN EEN HANDOMDRAAI EEN INTERACTIEF
KARAKTER TOE AAN JE PRESENTATIE.
DAARMEE HOUD JE DE AANDACHT VAST

Geef je documenten een
professionele uitstraling

Presenteer je inhoud
met overtuiging!
1
Whiteboardfolie
Zie pagina 361

2

Tafelﬂipover

3

Zie pagina 376

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.

Whiteboard
Zie pagina 353

4

Glas ﬂipover
Zie pagina 374

Tip

5

Starterkit
Zie pagina 356

Overal brainstormen? Met whiteboardfolie tover je elke plek
om in een vergaderruimte.

lcd-projectoren en toebehoren
> PROJECTOREN

Epson beamer EB-W41
•

Epson beamer EB-S05
•

Geniet van heldere, hoogwaardige
beelden thuis of op kantoor met dit
gebruiksvriendelijk SVGA-model,
uitgerust met 3LCD-technologie.
• Contrastverhouding van 15.000:1.
• Deze SVGA-projector biedt tal van
functies om te voldoen aan al uw
behoeften, of u nu kaskrakers wilt
bekijken op het grote scherm of
zakelijke presentaties wilt geven.

•

Omgevingslicht is geen bezwaar meer.
3LCD-technologie en 3200 lumen
zorgen voor buitengewone helderheid.
• Projector is probleemloos te installeren
en beschikt over een duurzame
lichtbron.
•

Epson EB-S05

430315

Imponeer iedereen bij u thuis en op
kantoor met deze hoogwaardige,
duurzame en flexibele WXGA-projector.
• Contrastverhouding van 15.000:1.
• Presenteer uw materiaal in supergroot
formaat zowel thuis als op kantoor met
deze hoogwaardige en veelzijdige
projector.
• Dankzij de krachtige 3LCD-technologie
met 3600 lumen levert de projector
buitengewoon heldere en duidelijke
beelden, zelfs in situaties met hinderlijk
omgevingslicht.

•

Dankzij de duurzame lichtbron is dit een
zeer voordelig apparaat.
• Het is ook eenvoudig te transporteren
en de installatie verloopt probleemloos.
Epson EB-W41

430314

NEC beamer V302X
•

NEC beamer ME331X
•

Deze NEC projector met 3300 ANSI
Lumen hoge kwaliteit Portable
Afstands Projector is een ideale
oplossing voor klaslokalen, (kleine)
vergaderkamers, gemengd gebruik
(privé/professioneel) en
mobiele/coöperatieve toepassingen.

•
•

Uitgerust met 3LCD technologie.
• Contrastverhouding: 6000:1.
• De projector kan zowel op tafel staan
als worden opgehangen.
Nec ME311X

484001

•
•
•

Compact formaat in combinatie met
het lichte gewicht maakt het eenvoudig
om de projector neer te zetten waar u
ook maar wilt.
Hoogwaardige WXGA-projector.
3000 ANSI lumen.
Contrastverhouding 10.000:1.
Compacte projector aanbevolen voor
schermafmetingen van max. 115"
diagonaal in typische
kantooromgevingen.

•

Door de uitstekende prijsprestatieverhouding is deze projector
met name geschikt voor klaslokalen en
middelgrote vergaderruimtes.

Nec V302X

484000
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Newstar beamer
plafondbevestiging
C80+C200
•

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.
• Geschikt voor alle beamers.
• Draagvermogen 15kg.

zilvergrijs 8-15cm
wit 8-15cm
zilvergrijs 8-98cm

C80
C80
C200

418452
418414
418453

> LASERPOINTERS

Kensington laserpointer
Presenter Ultimate
zie pag.
101

2xAAA

•

Kensington laserpointer
Presenter SI600
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•

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.
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•

•

•

•

Presenter SI600

33374

436579

Met de KensingtonWorks™-software
kunt u de grootte, vorm en snelheid van
de aanwijzer aanpassen aan de
presentatieomgeving en kunt u
bovendien aanvullende opties
configureren.
Ergonomisch design is comfortabel
voor minimale polsbeweging en
maximaal comfort met 4 intuïtieve
knoppen.
2,4 GHz-ontvanger met MicroSD-kaart
biedt een draadloos bereik van
maximaal 20 meter, kan worden
uitgebreid naar 32 GB aan geheugen en
beschikt over een Plug & Playgebruikerservaring.
Geschikt voor Windows® en Mac® voor
ondersteuning van PowerPoint®,
Keynote®, Adobe® PDF en Google®
Presentaties.
De aanwijzer kan gemakkelijk worden
opgeborgen in het opberghoesje.

Presenter Ultimate

920091

lcd-projectoren en toebehoren

zie pag.
101

2xAA

Legamaster laserpointer
LX1
•
•

Nobo laserpointer P1
•
•

Laserpointer P1 met een bereik tot
200m.
• Voldoet aan de Europese
veiligheidsnorm voor laser: EN60825-1.
• Inclusief 1xCR2032 3V lithium batterij.
• Kijk niet direct in de lichtbundel.

•
•
•
•
•

Laserpointer P1

920092

•

Rode laserpunt, diameter ca. 4mm.
Gecertificeerd volgens standaard EN
60825-1.
Bereik maximaal 100m.
CE-gekeurd.
Inclusief etui en batterijen.
Houder van zwart metaal.
Groene aan-uitknop.
Handzaam formaat.
Werkt op 2xAA batterij.

inclusief etui en batterijen
575300

920079

telescoopbalpen 62,5cm

922229

Legamaster
aanwijsstok/telescoopbalp
en
•

Uitschuifbare balpen.
Lengte: 13cm, kan worden
uitgeschoven tot 62,5 cm.
• Handzame pen, met handige pocketclip.
•

zie pag.
101

2xAAA

Logitech Presenter R400
•
•

•

•

•

•

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
hand.
De presenter biedt daarnaast een rode
laseraanwijzer die goed te zien is op de
meeste achtergronden en een bereik
van 15 meter.
Een opbergbare plug-and-play draadloze
ontvanger waarmee u in een
handomdraai aan de slag kunt.
Werkt op 2xAAA batterij.

inclusief etui en batterijen

009015

Verzorg je een presentatie met een beamer of projector, maak deze dan compleet met
een projectiescherm. Het projectiescherm is verkrijgbaar in verschillende formaten,
zowel staand als met een wand- of plafondbevestiging. Ook is het mogelijk om je
beamer of projector met behulp van een beugel aan het plafond te monteren. Gebruik
een laserpointer om bepaalde onderwerpen in je presentatie extra onder de aandacht
brengen.

Product niet gevonden? Bel ons voor meer informatie!
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> PROJECTIESCHERMEN

Nobo projectiescherm op
statief
•
•
•
•
•

•
•
•

Mat wit projectiedoek.
Degelijke en stabiele statiefschermen.
Achterzijde van het projectiescherm is
zwart om doorschijnen te voorkomen.
Metalen frame en driepoot onderstel.
Met draaggreep, die tevens voorkomt
dat het scherm zich tijdens transport
afrolt.
Met beugel om de stand van het
scherm te kunnen aanpassen.
Neemt in opgerolde en ingeklapte stand
weinig plaats in beslag.
Zeer geschikt voor gebruik met
multimedia projectoren.

Nobo projectiescherm
draagbaar
•
•
•
•
•

150x114cm 1902395
175x133cm 1902396
200x151cm 1902397

920837
920838
920839

•
•

Mat wit projectiedoek.
Zwarte strook rondom.
Zeer robuust model.
Draaggreep.
Aluminium behuizing.
Ondersteuning snel en eenvoudig op te
zetten.
Voor OHP en multimedia projectie.

tafelmodel 75x100cm 1901954 920821
Vloermodel 122x91cm 1901955 920822

Nobo projectiescherm
elektrisch
Nobo projectiescherm voor
wand of plafond

•

•

Metalen schermbehuizing.
• Speciaal veermechanisme zorgt ervoor
dat het doek op de gewenste hoogte
blijft hangen.
• Met een mat wit projectiedoek voor een
nog betere reflectie van het
projectiebeeld.
• Zeer geschikt voor het gebruik met
mulimedia projectoren.
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150x114cm
175x133cm
181x240cm
200x151cm

1902391 920834
902392 920835
1902394 920005
1902393 920836

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 dat door iedereen in het
publiek goed kan worden gezien
diagonaal 300cm 1901973

920004

lcd-projectoren en toebehoren
> MONITOR WANDSTEUNEN

Newstar monitor
wandsteun W40

Newstar monitor
wandsteun W25

•
•

Met deze NewStar wandsteun,
bevestigt u een LCD/lLEDPLASMA
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 een van de Vesa verloopplaten.
zilvergrijs

418440

Met deze NewStar wandsteun,
bevestigt u een LCD/LED/PLASMA
scherm vlak aan de wand.
• Deze universele steun is slechts 1,9cm
diep waardoor u een schitterend
schilderij-effect creëert.
• Draagvermogen van 50kg en een
maximaal Vesa gatenpatroon van
420x410mm aan de achterzijde van het
scherm.

•

Hiermee hangt u eenvoudig schermen
t/m 30inch aan de wand.

zwart

418561

zwart

418184

> MONITOR MEUBELS

Newstar monitormeubel
M2000E
•
•

•

Newstar monitormeubel
M1800E

•
•

•

•
•
•
•
•

Verplaats uw LCD/PLASMA/LED scherm
eenvoudig met dit verrijdbare meubel
van NewStar.
Deze standaard op wielen wordt
geleverd inclusief plateau om
bijvoorbeeld een dvd-speler of
notebook op te plaatsen.
Dit plateau is optioneel en kan dus
weggelaten worden.
De hoogte van het scherm kan
ingesteld worden tussen 80-180cm.
Tevens kunt u het scherm kantelen.
Alle kabels zijn netjes uit het zicht weg
te werken in beide kolommen.
De M1800E is ideaal voor beurzen,
presentatieruimtes, klaslokalen of
ziekenhuizen.

•
•
•
•
•

•

•

zilvergrijs

484654

Met dit 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 115 en 185cm.
Tevens kunt u het scherm kantelen en
zwenken.
Hierdoor creëert u de ideale kijkhoek.
Kabels zijn netjes weg te werken in de
kolom.
Geschikt voor schermen t/m 85-inch
(215cm).
Het draagvermogen van deze
standaard is 125kg.
De steun is geschikt voor schermen
met een Vesa gatenpatroon van
200x200mm t/m 870x620mm.
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.

Product niet gevonden? Bel ons voor meer informatie!
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TIP

Welk whiteboard is voor jou het meest
geschikt? Het ene whiteboard is het
andere niet. Bij de aanschaf van een
whiteboard is het belangrijk om te letten
op het soort schrijfoppervlak. Hieronder
vind je een overzicht van de diverse
schrijfoppervlakken:
• Glasborden: zeer geschikt voor intensief
en langdurig gebruik. Een glasbord is
magnetisch, vlekvrij en kras vast.
• Geëmailleerd staal: geschikt voor
intensief en langdurig gebruik. Een
whiteboard van geëmailleerd staal is
magneethoudend en krasbestendig.
• Gelakt staal: voor regelmatig en
langdurig gebruik. En alleen
magneethoudend.
• Melamine: niet geschikt voor regelmatig
gebruik en niet magneethoudend.

> GLASBORDEN

GARANTIE

25

JAAR

Sigel Artverum glasborden
•
•
•
•
•
•
•

Beschrijfbare glasmagneetborden.
Magnetisch door een plaatstalen
achtergrond.
Met geslepen kanten.
In diverse kleuren leverbaar, om uw
interieur fraai op te fleuren.
In diverse formaten leverbaar.
Incl. een extra sterke design-magneet
en bevestigingsmateriaal.
25 jaar garantie.

12x78cm zwart
GL100
12x78cm wit
GL101
12x78cm taupe
GL108
30x30cm wit
GL158
48x48cm zwart
GL110
48x48cm wit
GL111
48x48cm rood
GL114
48x48cm leisteen design GL169
48x48cm petrolblauw GL252
48x48cm groen
GL253
48x48cm natural wood GL254
60x40cm zwart
GL120

920011
920010
920335
920347
920170
920171
20174
920036
920472
20473
920474
920031

78x48cm zwart
91x46cm beton design
91x48cm wereldkaart

GL130 920041
GL148 920019
GL270 920778

100x65cm zwart
100x65cm wit

GL140
GL141

920175
920176

Sigel Artverum magneten
•
•

Magneten voor Sigel glasborden.
Diverse hechtsterktes.

Vernikkeld
sterk
Vernikkeld
sterk
Metalic
sterk
Vernikkeld
sterk

10x10x10mm
6 stuks 920482
10x10x10mm
10 stuks 920483
11x11x11mm
3 stuks 921957
10mm rond
5 stuks 920484

Vernikkeld
sterk
Vernikkeld
extra sterk
Vernikkeld
extra sterk
Vernikkeld
super sterk

10mm rond
10 stuks 920485
20x20x10mm
4 stuks 920488
20x20x20mm
2 stuks 920489
20x20x30mm
2 stuks 920490

Sigel Artverum supplies
•

Toebehoren voor de Sigel Artverum
glasborden.

krijtmarker zwart
GL180
631161
krijtmarker wit
GL181 631160
krijtmarker kleur assorti GL182 631169
pennenhouder 17cm
GL199 920369
magnetische bordenwisser
zwart
GL188 920353
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GARANTIE

25

JAAR

Legamaster glasboard
•
•
•

•
•
•
•
•

Glazen whiteboard van gehard 5mm
“optical white” veiligheidsglas.
Beschrijfbaar en drooguitwisbaar met
whiteboardmarkers.
Magneethoudend bordoppervlak, in
combinatie met speciale glasbord
magneten.
Elegant aluminium profiel over volledige
boven- en onderzijde glasbord.
Vlekvrij en krasvast bordoppervlak.
Bij uitstek geschikt voor intensief en
langdurig gebruik.
Bijzonder gemakkelijk te reinigen.
Optioneel zijn een transparante
afleggoot van 330mm en extra sterke
magneten verkrijgbaar.

Legamaster glasboard
starterkit
•

In meerdere afmetingen leverbaar.

104x117,5cm
104x147,5cm
104x197,5cm
5 magneet 30mm

100754
100763
100764
181600

920182
920183
920185
920187

•
•
•
•

•

Afleggoot in plexiglas voor Legamaster
gekleurde glasborden (200 mm).
Afleggoot 200mm
920237

•

Starterkit voor glasborden, alles-in-eenpakket.
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 Diamond
•

De glasborden uit het Diamondassortiment van Nobo hebben een
magnetisch oppervlak van gehard
veiligheidsglas voor frequent gebruik.
• Ze hebben een voortreffelijke
uitwisbaarheid en de hoogste
bestandheid tegen inktvlekken,
schrijfsporen, krassen en deuken.
• Deze glasborden zijn verkrijgbaar in
verschillende formaten.
• Met een onzichtbaar
bevestigingssysteem en een
verwijderbare pennengoot.

•

Wordt geleverd met Nobo marker en
set extra sterke Nobo glass board
magneten.
• Wordt geleverd inclusief
bevestigingsmateriaal.
• Levenslange garantie.
67,7cmx38,1cm wit
99,3cmx55,9cm wit
126cmx71,1cm wit
188,3cmx105,3cm wit

919804
919805
919806
919807

GARANTIE

25

JAAR

Nobo glasboard Diamond
•

Glazen whiteboard van gehard
veiligheidsglas.
• Beschrijfbaar en drooguitwisbaar met
whiteboardmarkers.
• Magnetisch bordoppervlak, in
combinatie met speciale glasbord
magneten.

•

Bovenzijde afgeronde hoeken.
Geïntegreerd pennenbakje in de lijst.
• Vlekvrij en krasvast bordoppervlak.
• Bij uitstek geschikt voor intensief en
langdurig gebruik.
• Bijzonder gemakkelijk te reinigen.
•

99,3x55,9cm
126x71,1cm
188x105,3cm

1905191
1905192
1905193

919819
919834
919835
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GARANTIE

5

JAAR

Quantore whiteboard
•
•
•
•
•
•
•

Legamaster whiteboard
Economy

Bordoppervlak van gelakt staal.
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.

•

Gelakt stalen bordoppervlak.
Slanke lijst van aluminium met
lichtgrijze kunststof hoekjes.
• Beschrijfbaar, drooguitwisbaar,
magneethoudend, wit.
• Inclusief bevestigingsmateriaal en
afleggoot van 30cm.
• In meerdere afmetingen leverbaar.
•

30x45cm
45x60cm
60x90cm
90x120cm

920048
920051
920052
920053

45x60cm
60x90cm
90x120cm

102835 920203
102843 920201
102854 920200

GARANTIE

15

JAAR

Nobo whiteboard
NanoClean staal

GARANTIE

10

JAAR

•

Nobo whiteboard Classic
staal
•

Neutraal en tijdloos met geanodiseerde
aluminium omlijsting.
• Magnetisch.
• Droog uitwisbaar bordoppervlak van
gelakt staal met 5 jaar garantie.
• Geïntegreerd ophangsysteem inclusief
2 kleuren afdekhoekjes en aluminium
afleggoot.

•
•

Zowel horizontaal als verticaal te
monteren.
• Inclusief wandbevestigingsmateriaal.

•
•

30x45cm
45x60cm
60x90cm
90x120cm

1905215
1905216
1905217
1905218

919812
919813
919814
919815

•
•

Bordoppervlak van gelakt staal
voorzien van een Nano laag.
Hierdoor is het oppervlak eenvoudig te
reinigen en ontstaan er minder snel
wis- of schrijfsporen.
Oppervlak is ook beter bestand tegen
krassen en deuken.
Beschrijfbaar, drooguitwisbaar en
magnetisch.
15 jaar garantie op het schrijfoppervlak.
Neutraal en tijdloos met geanodiseerde
aluminium omlijsting.

•

Geïntegreerd ophangsysteem en
aluminium afleggoot.
• Zowel horizontaal als verticaal te
monteren.
• Inclusief wandbevestigingsmateriaal en
marker.
45x60cm
60x90cm
90x120cm

1905166
1905167
1905168

919816
919817
919818
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25

GARANTIE

JAAR

25

JAAR

Legamaster whiteboard
Professional

Legamaster whiteboard
Premium plus

•
•
•
•
•

•

Geëmailleerd krasbestendig
schrijfoppervlak met 25 jaar garantie.
Elegante, slanke lijst van 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 920250
101035 920251
101043 920252
101054 920253
101063 920249
101073 920217

•
•
•

Dé klassieker van topkwaliteit.
Geëmailleerd krasbestendig staal.
Geschikt voor intensief gebruik.
Magneethoudend.
25 jaar garantie op het
schrijfoppervlak.
Beschrijfbaar, drooguitwisbaar en
magneethoudend.
Kleur wit.
Aluminium omlijsting met lichtgrijze
kunststof hoeken.

•

Horizontaal en verticaal plaatsbaar.
Ook maatwerk mogelijk.
• Inclusief bevestigingsmateriaal,
afleggoot en zwarte whiteboardstift.
• In meerdere afmetingen leverbaar.
•

45x60cm
60x90cm
90x120cm

100035
100043
100054

920215
920214
920213

GEBRUIK WHITEBOARDS
IN COMBINATIE MET
DE JUISTE ACCESSOIRES

GARANTIE

25

JAAR

Nobo Whiteboard Prestige
•

•
•
•
•
•

Geëmailleerd krasbestendig
schrijfoppervlak met levenslange
garantie.
Stijlvolle alluminium lijst.
Geschikt voor intensief gebruik.
Beschrijfbaar, drooguitwisbaar,
magnetisch, wit.
Inclusief bevestigingsmateriaal en
afleggoot.
In meerdere afmetingen leverbaar.

45x60cm
60x90cm
90x120cm
100x150cm
90x180cm
120x180cm
120x240cm

1905219
1905220
1905221
1905223
1905222
1905224
1905225

919820
919821
919822
919836
919837
919838
919839

Koop je voor de eerste keer een whiteboard? Dan adviseren wij om hierbij een
whiteboard starterskit aan te schaffen. Hiermee heb je de juiste whiteboard markers,
reiniger en wisser in één verpakking. Heb je al een whiteboard? Dan tref je in dit
hoofdstuk de juiste accessoires aan voor een langer gebruik van jouw whiteboard. Bij
gebruik van de juiste accessoires blijft je whiteboard zo goed als nieuw.
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1.5

1.5

Quantore
whiteboardstiften
•
•
•
•
•
•
•
•

Bic Velleda
whiteboardstiften 1721

Whiteboardstift op alcoholbasis.
Droog uitwisbaar.
Heldere kleuren.
Dop in schrijfkleur.
Groot inktreservoir.
Lange levensduur.
Duurzame ronde punt.
Schrijfbreedte 1-1.5mm.

• Besteladvies doos à 10 stuks.
zwart
rood
blauw
groen

•

630531
630532
630533
630534

•
•
•
•
•

•

Verpakt per set.
set à 4 stuks assorti

•

630539

•

Whiteboardstift op alcoholbasis.
Droog afwisbaar.
Heldere kleuren.
Dop in schrijfkleur.
Neutrale geur.
Duurzame geblokkeerde fijne punt.
Penmodel.
Schrijfbreedte 1,5mm.

• Verpakkingseenheid doos à 24 stuks.
zwart
920239
rood
919922
blauw
919923
groen
919924
• Verpakt per set.
set à 4 stuks assorti

919929

1.4

Bic Velleda
whiteboardstiften 1741
•
•
•
•
•
•
•
•

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.

• Verpakkingseenheid doos à 12 stuks.
zwart
920261
rood
920262
blauw
920263
groen
920264
• Verpakkingseenheid per set.
set à 4 stuks assorti
set à 8 stuks assorti

920274
920278

1.5

Bic Velleda
whiteboardstiften 1701
Ecolutions
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Whiteboardstift op alcoholbasis.
Droog uitwisbaar.
Heldere kleuren.
Dop in schrijfkleur.
Groot inktreservoir.
Lange levensduur.
Neutrale geur.
Duurzame geblokkeerde ronde punt.
Kunstof houder bestaat voor 51% uit
gerecycled metariaal.
Schrijfbreedte 1,5mm.
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Bic Velleda
whitebordstiften Liquid
•
•
• Verpakkingseenheid doos à 12 stuks.
zwart
919901
rood
919902
blauw
919903
groen
919904

•
•
•
•
•
•

•

Verpakt per set.
set à 4 stuks assorti

•

919909

•

Bic Velleda Liquid Ink Pocket Marker.
Ultra uitwisbaar, ook na enkele dagen.
Zeer duurzame ronde punt.
Inkt op basis van alcohol.
Vloeibare inkttechnologie.
Droogt niet uit.
Weinig geur.
Kunststof houder.
Medium punt.
Schrijfbreedte 2,2mm.

• Verpakkingseenheid doos à 12 stuks.
zwart
630591
rood
630592
blauw
630593
groen
630594
• Verpakt per set.
set à 4 stuks assorti

630595
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Legamaster
whiteboardstiften TZ100
•

edding Ecoline
whiteboardmarkers 28

•
•
•

•
•

•

edding whiteboard marker met ronde
punt.
Droog uitwisbaar van bijna alle gesloten
oppervlakken (zoals emaille, glas en
melamine).
Cap-off-tijd: tot enkele dagen zonder
dop nog te gebruiken.
Minstens 90% van het gebruikte
kunststof bestaat uit
gerecycled materiaal.
Schrijfdikte 1,5-3mm.

•
•
•
•

Verpakkingseenheid doos à 10 stuks.
zwart
630451
rood
630452
blauw
630453
groen
630454
• Verpakt per set.
set à 4 stuks assorti

630379

•
•

Viltstift voor whiteboard en flipover
met reukarme inkt op alcoholbasis.
Kunststof houder.
Navulbaar.
Lengte 13,8cm, Ø14mm.
Ronde punt.
Schrijfbreedte ca. 1,5-3mm.
Per stuk leverbaar.

• Besteladvies doos à 10 stuks.
zwart
rood
blauw
groen

920311
920312
920313
920314

• Verpakt in blister.
blister 2 stuks zwart
blister 2 stuks rood
blister 2 stuks blauw
blister 2 stuks groen
blister à 4 stuks assorti

920371
920372
920373
920374
920375

• Verpakt per set.
etui à 4 stuks assorti

920319

3.0

Pentel whiteboardstiften
MWL5M
•
•
•

•
•
•
•
•

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.
•

• Verpakkingseenheid doos à 12 stuks.
zwart
920331
rood
920332
blauw
920333
groen
920334
• Verpakt per set.
set à 4 stuks assorti

920339

ISO
14001
NORM

PILOT Begreen
whiteboardmarker 5080

1-2

•

Staedtler Lumocolor
whiteboardstiften 351
•
•
•
•
•
•
•

Geurloos en droog uitwisbaar.
Navulbaar.
Met ronde punt.
Dry Safe inkt: de stift kan enkele dagen
open liggen zonder in te drogen.
Bestaat voor 22% uit gerecycled
materiaal polypropyleen.
Bevat geen zware metalen, xyleen of
tolueen.
Schrijfbreedte 1-2mm.

2-3

•
•
•

Verpakkingseenheid doos à 10 stuks.
zwart
920381
rood
920382
blauw
920383
groen
920384

•
•
•

• Verpakt per set.
etui à 4 stuks assorti
etui à 6 stuks assorti

•

920399
920398

•
•

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.

• Verpakkingseenheid doos à 10 stuks.
zwart
919931
rood
919932
blauw
919933
groen
919934
oranje
919936
• Verpakt per set.
etui à 5 stuks assorti
919885
magn.houder met 5 stiften assorti
920284
magn.houder met 5 stiften en borstel
920232
• Vullingen doos à 12 stuks
vulling zwart
vulling rood
vulling blauw
vulling groen
vulling oranje

Product niet gevonden? Bel ons voor meer informatie!

630271
630272
630273
630274
630276
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Legamaster Basic kit
voor whiteboard

Legamaster Starter 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.

Alles-in-één basisset voor whiteboards.
Vier viltstiften TZ100 met droog
uitwisbare inkt.
• Magnetische stiftenhouder.
• Magnetische bordwisser.
• Tien doekjes voor bordwisser.
•

basic kit

125100

920184

•
•

Bordreiniger van 125ml.
Tien magneten Ø30mm, vijf rood en vijf
wit.

starter kit

125000

920288

bordhulpje

122500

920291

magnetisch

122000

920310

Legamaster bordhulpje
voor whiteboard
•

Wisser en stiftenbakje in één.
Magneethoudend.
• Kleur antraciet.
• Exclusief stiften.
• Geschikt voor alle stiften.
•

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 .
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Legamaster viltstifthouder
voor whiteboard
•

Magnetische 4-stiftenhouder.
Direct de juiste stiften binnen
handbereik.
• Exclusief viltstiften.
•

professional kit

125500 920305

Presentatiesystemen

Legamaster magnetische
wisser met strips
•

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 920298
bordwisser in blisterverpakking
120100-1 920300

•
•
•

•

Pak à 100 reinigingsdoekjes.
navuldoekjes à 100 stuks
120200 920293

•

Solide en magnetische
whiteboardwisserstrips.
Comfortabeler uitwissen van
whiteboards.
Geschikt voor drooguitwisbare inkt.
Zowel als complete bordenwisser als
zelfklevende reservestrips verkrijgbaar.
Wisserstrips met klittenband voor
snelle wisseling.

bordwisser magnetisch
120300 920202
10 navullingstrips
120400 920297

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 920296
121300 920294

Legamaster
reinigingsdoekjes voor
whiteboard

Legamaster MagicWipe
reinigingsdoek

•

•

Voor een regelmatige reiniging van
whiteboards.
• Droogt snel.
• Vochtige doekjes met oppervlak-actief
reinigingsmiddel in alcoholoplossing.
• Houder met 100 doekjes.

reinigingsdoekjes

121400 920299

Speciaal voor borden met geëmailleerd
bordoppervlak.
• Voor intensief reinigen van
whiteboards.
• Verwijdert zelfs inktresten van
permanent markers.

•

Gebruiksklaar (alleen bevochtigen met
water of Legamaster bordreiniger).
• Inhoud: 2 MagicWipes en 1 droogdoekje.
MagicWipe

121500 920290

Product niet gevonden? Bel ons voor meer informatie!
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Focus op AGILE, LEAN en SCRUM

Devidertape

Planning Pokercards

Assorti Markers TZ140

Magic-Chart Notes

Emoticon Smile

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.

NIEUW!

Agile Toolbox

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.

"De toolbox bevat eigenlijk alles wat een Agile Coach nodig
heeft. Top!" Oliver S., gecertificeerd ScrumMaster / Global Product Manager.

Magic-Chart Notes A4

Magneten

Magneetsymbolen

Bordreiniger en Wisser

Magic-Chart

Het perfecte schrijfoppervlak

Magic-Chart Notes

Een whiteboard, flipover of Magic-Chart zijn perfecte partners voor visualisatie van
planningen, processen en informatie. Het werkoppervlak kan in een handomdraai
worden omgezet in een Agile bord met behulp accesoires zoals markers, magneten,
devider tape en Magic-Chart Notes.

Magic-Chart Notes zijn door hun
kleurrijke, praktische en flexibele
karakter perfect voor Scrum. Ze kunnen
op het Scrumbord eenvoudig van de
ene kolom naar de andere worden
verplaatst door middel van een “swipe”
beweging. De Notes zijn aan beide
kanten beschrijfbaar en uitwisbaar.
Daarnaast hechten ze zich aan elk glad
oppervlak met behulp van statische
lading. Ze ondersteunen creatieve
processen op de meest optimale manier.

www.legamaster.com

NIEUW!

Presentatiesystemen
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Legamaster Magic-Chart
notes
•
•

•
•

•
•
•
•

Kleurrijk en creatief; een aantrekkelijk
hulpmiddel voor elke meeting.
Biedt direct een schrijfoppervlak. blijft
makkelijk en goed plakken, volledig
hechtend opperlvak, geen lijm nodig.
Laat geen sporen achter.
Kan gewist en opnieuw gebruikt
worden; te gebruiken met alle droog
uitwisbare markers.
Dubbelzijdig te gebruiken.
Probleemloos te verplaatsen, te
verschuiven of te herschikken.
Houdt de aandacht vast en is een
uitstekend alternatief voor plakbriefjes.
Milieuvriendelijk - volledig recyclebaar.
Inclusief één gratis marker.

10x10cm
10x10cm
10x10cm
10x10cm
10x10cm
10x10cm

groen 034018
roze 034019
wit 034020
geel 034021
blauw 034022
assorti 034023

10x20cm
10x20cm
10x20cm
10x20cm
10x20cm
10x20cm

groen
geel
roze
blauw
wit
assorti

034024
034025
034026
034027
034028
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.
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.

Agile toolbox 38 delig

Vellen kunnen gemakkelijk verplaatst
worden.
Workshopkaarten en notitieblaadjes
blijven probleemloos kleven wanneer ze
op de folie worden gestreken.
Milieuvriendelijk, volledig recyclebaar.
Formaat 60x80cm.
Folierol met 25vel.

wit geruit
wit
zwart
transparant

034032

25

Legamaster Magic Chart
•
•
•

•
•
•

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.
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•
•

•
•
•

159000 920078
159100 920076
159200 920077
159300 920090

Presentatiesystemen

3M whiteboard folie
•

•

•

•
•

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: afrollen,
beschermlaag verwijderen en folie
opplakken.
Het vlekbestendige materiaal kan keer
op keer volledig worden
schoongeveegd.
Glad oppervlak is gemakkelijk
beschrijfbaar.
Veranderen gewone bureaus, tafels en
andere oppervlakken in interactieve
schrijfruimten.

•

Ontwikkeld voor geverfde gipsplaat,
glas, geverfd staal, behandeld hout,
maar kan ook op bureaus en tafels
worden aangebracht, maar ook op
deuren en ramen.

60.9x91.4cm
91.4x121.9cm
121.98x182.8cm
121.9x243.8cm
27.9x39cm

wit
wit
wit
wit
wit

836431
836432
836433
836434
836435

geel
neon groen

811148
811149

3M 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
speciaal bedoeld om u te helpen uw
ideeën te visualiseren met grote
notitieblaadjes, die kunnen worden
weergegeven op gladde, verticale en
horizontale oppervlakken.
• Kan steeds opnieuw worden
aangebracht en laat zich verwijderen
zonder dat er sporen achterblijven.

27.9x27.9cm
55.8x55.8cm

> FLIPOVERPAPIER

Post-it zelfklevend
flipoverblok Meeting
Charts
•

•
•
•
•
•

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.

508x584mm
tafelmodel
1x20vel per blok
563
508x609mm
wandmodel
2x20vel per blok
566
635x762mm
standaard
2x30vel per blok
559
Meeting chart
3M Post-it
559VP4+2 63.5x76.2cm blanco

392521
392519
392522
960049

Product niet gevonden? Bel ons voor meer informatie!
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Magneten Smiley
•

Geef een status een positieve, matige
of slechte beoordeling door het gebruik
van de magnetische smileys.
• Rood is bedroefd, geel is neutraal en
groen is blij.
• De magneten zijn 0,8mm dik en hebben
een sterke magnetische hechtkracht.
Rond 5cm emotie neutraal geel
Rond 5cm emotie blij groen
Rond 5cm emotie bedroefd rood
Rond 5cm 2x geel, groen en rood
Rond 7.5cm emotie neutraal geel
Rond 7.5cm emotie blij groen
Rond 7.5cm emotie bedroefd rood

920695
920696
920697
920698
920699
920700
920701

Magneten Info
Rond 7.5cm 2x geel, groen en rood 920702
Rond 2.5cm emotie neutraal geel 920703
Rond 2.5cm emotie blij groen
920704
Rond 2.5cm emotie bedroefd rood 920705
Rond 2.5cm 2x geel, groen en rood 920706

•

Informatie magneet.
• Rond met een diameter van 5 cm.
• De magneten zijn 0,8mm dik en hebben
een sterke magnetische hechtkracht.

Rond 5cm geel
Rond 5cm lichtgroen
Rond 5cm lichtblauw
Rond 5cm rood
Rond 5cm oranje

920711
920712
920713
920714
920715

Rond 5cm geel
Rond 5cm lichtgroen
Rond 5cm lichtblauw
Rond 5cm rood
Rond 5cm oranje

920728
920729
920730
920731
920732

Driehoek 6x4,5cm geel/zwart
Driehoek 6x4,5cm rood/wit

920709
920710

Magneten Check
•

Check magneet om aan te geven dat
een opdracht gereed is.
• De magneten zijn 0,8mm dik en hebben
een sterke magnetische hechtkracht.
Rond 3cm geel
Rond 3cm lichtgroen
Rond 3cm lichtblauw
Rond 3cm rood
Rond 3cm paars
Rond 3cm oranje

920716
920717
920718
920719
920720
920721

Magneten Vraagteken
Rond 5cm geel
Rond 5cm lichtgroen
Rond 5cm lichtblauw
Rond 5cm rood
Rond 5cm oranje

920722
920723
920724
920725
920726

•

Vraagteken magneet.
• Rond met een diameter van 5 cm.
• De magneten zijn 0,8mm dik en hebben
een sterke magnetische hechtkracht.

Magneten Scrum

Magneten Attentie

•

•

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.
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Vierkant 7.5x7.5cm geel
Vierkant 7.5x7.5cm groen
Vierkant 7.5x7.5cm lichtblauw
Vierkant 7.5x7.5cm roze
Vierkant 7.5x7.5cm paars
Vierkant 7.5x7.5cm oranje

920733
920734
920735
920736
920737
920738

Met de attentie magneet kunt u extra
aandacht vestigen op specifieke
informatie op uw communicatiebord.
• De scherpe en herkenbare kleuren
(vanuit het verkeer) trekken direct de
aandacht naar het belangrijkste
onderwerp.
• De magneten zijn 0,8mm dik en hebben
een sterke magnetische hechtkracht.

Presentatiesystemen/Klemborden en mappen

Matrix indelingstape
Magneet ster nieuw
•
•

Met het gebruik van de “nieuw”
magneet in de vorm van een gele ster,
kan op een visuele manier
weergegeven worden, wat de nieuwe
elementen op een communicatiebord
zijn.
• De combinatie met een van de andere
magneten maakt het visualiseren met
deze sterren heel sterk.

•

De magneten zijn 0,8mm dik en hebben
een sterke magnetische hechtkracht.

Ster opdruk nieuw geel

920708

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

A8-formaat
A6-formaat
A4-formaat
A3-formaat

920744
920745
920746
920747

Insteekhoes
magnetisch
•

Magnetisch A4 vel
•

Magneetpapier, ook wel magneetvellen
genoemd, zijn geschikt voor printen van
tekst en afbeeldingen.
• 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
een zwarte magnetische achterkant en
een matte voorkant.

A4 magneetpapier

920707

Magnetische insteekhoes met
transparante voorzijde.
• De hele achterzijde is magnetisch
waardoor de draagkracht van de hoes
zeer groot is.
• Voor het visualiseren van documenten
met KPI's, verbetervoorstellen of
andere bedrijfsresultaten.
• De hoezen zijn niet te beschrijven met
een whiteboard marker.

> KLEMBORDEN

Ringmechaniek
magnetisch

Klembord 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.
• Magnetisch ringbandmechaniek is
verkrijgbaar in een 2- en 4-rings
uitvoering.
A4 4-rings

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.

blauw
zwart
blauw
zwart

920751
920753
920755
920757

Product niet gevonden? Bel ons voor meer informatie!
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920748

A4 liggend
A4 liggend
A4 staand
A4 staand

Presentatiesystemen
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Maul magneten Bol
•
•
•

•

•
•

Heldere geometrische vorm,
halve bol, hoogglanzend.
Voor presentatie op design-niveau:
verkoopruimtes, agenturen, musea.
Elegant ondersteunen van de
Corporate Identity of om bewust
kleuraccenten te zetten.
Onderkant magneten gelakt om
krassen op magneethoudende vlakken
te voorkomen.
Ø30mm, hoogte 20mm.
Trekkracht 600gr.

Maul magneten met kegel
•

•

•

Ø30mm. • Doos à 10 stuks.
Trekkracht 600gr.
wit
6166002
blauw
6166035
zwart
6166090
zilver
6166095

•

920415
920416
920417
920418

•

Inhoud: 2x wit, 2x grijs, 2x zwart 2x
zilver, 2x blauw.
assorti
6166099 920032

•

•

•

•

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 920431
Ø15mm trekkracht 7kg chroom 920432
Ø20mm trekkracht 14kg chroom 920433
Ø32mm trekkracht 6kg wit
920437

Maul magneten met haak

Maul magneet met
knophaak

•

Bijzonder sterke hechtkracht.
Voor alles wat opgehangen kan worden,
bijv. sleutels, bordjes, lichte kleding.
• Stabiel huis van staal.
• Gekromde haak, ook geschikt als
plafondhaak.
•

•
•

Maul magnetische knop met haak.
Zowel als knop als jashaak te
gebruiken.
• Diameter 65mm.
• Kleefkracht 12kg.

Ø65mm trekkracht 12kg chroom/zwart
920438
6155096

• Blister à 5 stuks.
Ø25mm trekkracht 3kg wit
6157802
920037
Ø47mm trekkracht 12kg wit
6159002
920039
Ø52mm trekkracht 9kg chroom
6155596
920436

Maul haakmagneet
Carrousel Neodym
•

Maul haakmagneten
Carrousel

•
•
•
•

•
•

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.

364

•

•

Ø35mm trekkracht 5kg zwart
6155790
920009
Ø38,5mm trekkracht 30kg chroom
6155696
920434

•

Voor alles wat opgehangen kan worden,
bijv. sleutels, bordjes of lichte kleding.
Neodym-magneet, een hoge
hechtkracht bij gering volume.
Robuuste kunststof-haak, draaibaar,
aan de voorkant beschermend
afgerond.
Met rubber laag om het verschuiven te
verminderen, daardoor is meer kracht
nodig om de magneet naar beneden te
laten gaan.
Huis van kunststof.

Ø53mm trekkracht 10kg zwart
6155190

920435

Presentatiesystemen

Legamaster magneten in
blisterverpakking
•
•
•

Ø20mm.
Pak à 10 stuks.
• Sterkte 250gr.
wit
zwart
rood
blauw
groen

•

•

Legamaster magneten
•
•

Ronde kwaliteitsmagneet.
Met sterke hechting.

•

Ø10mm.
Pak à 10 stuks.
• Sterkte 150gr.
wit
zwart
rood
blauw
groen

Ø30mm.
Pak à 10 stuks.
• Sterkte 850gr.
wit
zwart
rood
blauw
groen

921920
921921
921922
921923
921924

921940
921941
921942
921943
921944

•

•

921910
921911
921912
921913
921914

Ø20mm.
Pak à 8 stuks.
• Sterkte 250gr.
wit
zwart
rood
blauw
groen
•

•

•

Ronde kwaliteitsmagneet.
Met sterke hechting.

Ø30mm.
Pak à 4 stuks.
• Sterkte 850gr.
wit
zwart
rood
blauw
groen

•

•

921930
921931
921932
921933
921934

Ø35mm.
Pak à 4 stuks.
• Sterkte 1000gr.
wit
zwart
rood
blauw
groen

921960
921961
921962
921963
921964

grijs

921975

•

921950
921951
921952
921953
921954

Legamaster blokmagneet
•
•

Ø35mm.
Pak à 2 stuks.
wit
zwart
rood
blauw
groen

•

•

Legamaster
krachtmagneten
•

Extra sterke ronde kwaliteitsmagneet.
• Magneetsterkte 2,5kg.

•

921970
921971
921972
921973
921974

•
•

Voor het bevestigen van borden op
stalen systeem- en scheidingswanden.
Zelfhechtende blokmagneten.
De blokmagneet is voorzien van een
rubberen laag wat de magneten
verstrekt.
Voor een bord van 90x120cm zijn 5 tot
6 magneten nodig.
Afmetingen 78x53x13mm.

Product niet gevonden? Bel ons voor meer informatie!
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Presentatiesystemen
> CONFERENTIEBORDEN

GARANTIE

25

Nobo kantelbord Classic
Staal whiteboard

JAAR

Legamaster kantelbaar
whiteboard Professional
•
•
•
•
•

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
100x150cm
100x200cm

100454 920224
100463 920227
100464 920225

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
150x120cm
geëmailleerd
120x90cm
gelakt staal

1901033

919979

1901035

919980

1901029

919977

GARANTIE

25

JAAR

Legamaster conference
whiteboard Professional
•
•

Nobo kantelbord Diamond
Glass

•
•

Nobo Diamond Mobiel is een modern,
elegant glaskantelbord van zeer hoge
kwaliteit.
• Matwit, gehard glas.
• Ideale oplossing als de muurruimte
beperkt is.
• Bord is dubbelzijdig te gebruiken en
360 graden kantelbaar.

•
•
•
•
•

Beschrijfbaar
Droog uitwisbaar
Magneethoudend.
Pennengoot over de hele breedte.
Onderstel met vier dubbele
vergrendelbare zwenkwielen.

90x120cm

1903943

919828

•
•
•
•

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.

90x120cm + 2x90x60cm
100354 920220
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> BINNENVITRINES

Legamaster binnenvitrine
met schuifdeur

Legamaster binnenvitrine
met scharnierdeur

•

•

•
•
•
•
•
•

Premium binnenvitrines.
Afsluitbare perspex glazen schuifdeur.
Aluminium omlijsting.
Met magneethoudend, beschrijfbaar
whiteboard.
Geanodiseerde aluminium omlijsting.
Levering inclusief ophangbevestiging.
In meerdere afmetingen leverbaar.

•
•
•

65x89.9cm
95x69cm
95x112cm

630942
630947
630961

484984
484985
484986

•
•

Premium binnenvitrines.
Afsluitbare perspex glazen
scharnierdeur.
Aluminium omlijsting.
Met magneethoudend, beschrijfbaar
whiteboard.
Levering inclusief ophangbevestiging.
In meerdere afmetingen leverbaar.

35x48cm
65x48cm
69x95cm

630734
630736
630760

484974
484976
484975

45x60cm
60x90cm
90x120cm

142035
142043
142054

919969
919970
919971

• In retailverpakking.
45x60cm
142035-1
60x90cm
142043-1
90x120cm
142054-1

919905
919906
919907

> INFORMATIE-/PRIKBORDEN

Legamaster combiboard
Economy
•

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.
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Legamaster kurkbord
Universal
•
•

Compleet met bevestigingsmaterialen,
pennengootje en
bevestigingsinstructies.
• In meerdere afmetingen leverbaar.

•
•
•
•

60x90cm
90x120cm

102443 920050
102454 920049

•

Werkvlak van duurzaam natuurkurk.
Aluminium omlijsting met lichtgrijze
hoeken.
Hoekwanden met eindkappen.
Horizontaal en verticaal op te hangen.
Levering inclusief
bevestigingsmateriaal.
In meerdere afmetingen leverbaar.

Presentatiesystemen

GARANTIE

25

JAAR

Legamaster textielbord
Premium
•

Werkvlak van duurzaam textiel.
Aluminium omlijsting met lichtgrijze
kunststof hoeken.
• Inclusief ophangbevestiging.
• Ook geschikt voor metalen
scheidingswanden.
• Horizontaal en verticaal op te hangen.
•

Legamaster bulletinbord
Professional
•

Eenvoudige wandmontage met
verborgen bevestigingsysteem.
• In meerdere afmetingen leverbaar.
grijs 45x60cm
grijs 60x90cm
grijs 90x120cm

141635
141643
141654

921032
921042
921062

•

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.

> WHITEBOARDS

•

Met bevestigingsmateriaal.
Andere afmetingen op aanvraag.
• In meerdere afmetingen leverbaar.
• 25 jaar garantie.
•

60x90cm
90x120cm

140143 920902
140154 920903

> INFORMATIE-/PRIKBORDEN

LPC push-pins
•

Voor gebruik in prikborden en
scheidingswanden.
• Geharde stalen punt.
• Lengte 23mm, knop Ø9mm.
• Blister à 40 stuks.
wit
zwart

922270
922271

rood
blauw
groen
geel
transparant
assorti

922272
922273
922274
922275
922269
922276

• Box à 200 stuks.
transparant
assorti

922278
922277

• Doos a 100 stuks
zilverkleurig
wit
assorti

836417
836418
836419

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
919876
breedte 120cm voor borden van 150180cm breed
919877

LPC punaises
•

Punaises kop Ø9mm.

Product niet gevonden? Bel ons voor meer informatie!
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Securit tafel krijtborden
•

Securit wand krijtbord

•

•

•

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

•
•
•

Massief houten tafelkrijtbord met
zwarte schrijfplaat.
Deze tafelkrijtbord is zowel binnen- als
buiten te gebruiken.
Houten voet is voorzien van een extra
laklaag voor extra bescherming.
Schrijfplaat is geproduceerd van
polypropyleen.
Voor het beste schrijfresultaat gebruikt
u de Securit krijtstiften.
Schrijfplaat is eenvoudig te reinigen
met een vochtige doek.

32x28x7cm zwart hout
23x20x6cm zwart hout
17x16x5cm zwart hout
32x28x7cm teak hout
23x20x6cm teak hout
17x16x5cm teak hout

552000
552001
552002
552003
552004
552005

A4 29x21x6cm
Chefkok 35x22x6cm

552013
552014

Bord 24x25x6cm
Kop 22x33x6cm
Huis 33x21x6cm
Memo 35x21x6cm
Theepot 24x33x6cm

552020
552015
552017
552018
552022

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 stoepborden
•
•
•
•
•
•

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 en regenbestendig.
Teksten blijven door melanine krijtbord
langer op het bord staan. (tip: laat tekst
1 nacht drogen).
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•

Voor het beste schrijfresultaat gebruikt
u de Securit krijtstiften.
• Schrijfoppervlak is eenvoudig te
reinigen met een vochtige doek.

55x85x3cm zwart hout
55x85x3cm teak hout
70x125x4cm zwart hout
70x125x4cm mahonie hout

552050
552052
552053
552054

Securit tafelstandaard
houten voet special
•

Serie tafel-krijtbordjes op blank houten
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.

Presentatiesystemen/Viltstiften
> KRIJTSTIFTEN EN MARKERS

Securit universele
dubbele krijtbord
•
•
•
•
•
•

Serie universele krijtbordjes.
2-zijdig te gebruiken.
Voor het beste schrijfresultaat gebruikt
u de Securit krijtstiften.
Krijtbord is eenvoudig te reinigen met
een vochtige doek.
Universele krijtbordjes worden als set
per formaat geleverd.
Set bestaat uit 5 bordjes, 4 pinhouders,
2 tafelstandaards en één witte
krijtstift.

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 1-2mm.
•

A4 zwart
A5 zwart
A6 zwart
A7 zwart
A8 zwart

552056
552057
552058
552059
552060

> KRIJTBORDEN

Verpakkingseenheid per set/blister.
blister à 4 stuks assorti
631285
blister à 4 stuks assorti
631286
blister à 4 stuks wit
631287
blister à 7 stuks assorti
631288
blister à 7 stuks wit
631289

> KRIJTSTIFTEN EN MARKERS

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 2-6mm.
•

Verpakkingseenheid per set/blister.
blister à 2 stuks wit
631290
etui à 4 stuks wit
631292
etui à 8 stuks assorti
631293
etui à 8 stuks assorti
631294
etui à 8 stuks wit
631295

8-12

Securit wand krijtbord
special
•

Serie wandkrijtbordjes die met
klittenband op de wand bevestigd kan
worden.
• 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.

Fles 50x19cm
Tekstballon 47x32cm
Kop 29x44cm
Wijnglas 50x23cm
Rechthoek 35x30cm
Wolk 48x29cm
Ster 24x24cm
Hart 30x36cm
Vlinder 36x30cm
Beer 36x30cm

552006
552007
552008
552009
552011
552077
552078
552079
552080
552081

Securit krijtmarker
SMA720
•

Krijtmarker met blok 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 8-12mm.
•

Verpakkingseenheid per set/blister.
blister à 1 stuk wit
631291
etui à 4 stuks assorti
631296
etui à 4 stuks wit
631297
etui à 8 stuks assorti
631298
etui à 8 stuks wit
631299

Product niet gevonden? Bel ons voor meer informatie!
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Presenteren met een
Touch of excellence

De ontwikkeling op het gebied van het presenteren van informatie gaat enorm snel. Veel mensen staan er
niet bij stil, maar het is nog maar acht jaar geleden dat de eerste tablet werd geïntroduceerd. Een apparaat
dat niet meer weg te denken is uit het dagelijkse leven en deﬁnitief de wereld heeft veranderd. Kinderen
groeien op met het idee dat alle beeldschermen ‘aanraakbaar’ zijn. Deze technologische ontwikkeling vindt
nu ook zijn weg naar de zakelijke omgeving. Traditionele projectieschermen worden steeds vaker vervangen
door touchscreens.
Legamaster biedt presentatieoplossingen die voor elke gebruiker toepasbaar zijn.
U zult versteld staan van de vele mogelijkheden en voordelen die een touchscreen kan bieden maar vooral
ook van het gebruiksgemak.
Bediening is net zo eenvoudig en intuïtief als een tablet
Maak digitale aantekeningen over elk gewenst document of bestand
Sla deze eenvoudig op of verstuur ze met één druk op de knop
Maak verbinding met mobile devices
Haarscherpe HD of UHD beeldkwaliteit
Creëer meer impact en interactie

www.legamaster.com

Legamaster,
brand of the edding group

Presentatiesystemen
> FLIPOVERS

GARANTIE

2

JAAR

Legamaster flipover Basic
•
•

Quantore flipover

•
•

Flipoverstandaard voor optimaal
gebruikscomfort.
• Geschikt voor alle gangbare
papierblokformaten.
• Magneethoudend bordoppervlak van
100x65cm.
• Met geïntegreerde afleggoot.

•

•

flipover Quantore

920054

Basic 1905241

919826

•

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 hoogte-instelling.

Basic

152700

920165

Economy mobiel

153200

920169

Nobo flipover Basic
•
•
•
•
•
•

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
Bordoppervlak van 100x67cm.

GARANTIE

5

JAAR

GARANTIE

5

Legamaster flipover
Economy mobiel

JAAR

Legamaster flipover
Economy

•

•

•

•
•
•

•

•

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 hoogte-instelling.

•
•

•

•
•

Economy

152800

920166

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.
Eenvoudig te verplaatsen, inclusief
twee geremde zwenkwielen.
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Nobo flipover Classic
•

•
•
•

•
•
•
•

Beschrijfbaar, magneethoudend,
droog uitwisbaar bord van
gelakt staal.
Opklapbare papierklem van metaal,
veerondersteund.
Robuuste, verstelbare papierhaken.
Twee uitschuifbare magnetische armen
voor verdrievoudiging van het
presentatieoppervlak.
Inklapbaar pennenbakje voor het
bewaren van stiften en magneten.
Grotere stabiliteit door klembevestiging
achterpoot.
In hoogte verstelbaar van 110cm tot
187cm.
Bordoppervlak van 100x68cm.

Legamaster flipover
Silvertec mobiel
•
•
•
•
•

Classic

1901918

919824

•

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
papierrol 35m
156900

920072
920074

Classic mobiel met armen
1901920

919825

Classic mobiel

919827

Nobo flipover Classic
mobiel
•

•
•
•
•
•
•
•

Nobo flipover Diamond
Glass mobiel

Magneethoudend beschrijfbaar, droog
uitwisbaar bord van gelakt staal met
stijlvolle metalen randafwerking.
Metalen opklapbare papierklem,
veerondersteund.
Verstelbare haken en twee
uitschuifbare armen.
Inklapbaar pennenbakje voor het
bewaren van pennen en magneten.
Inclusief (verwijderbare) schrijfliniaal.
In drie hoogten verstelbaar: 175cm/
182cm/ 190cm.
Voet voorzien van 5 vergrendelbare
wielen.
Bordoppervlak van 100x70cm.

Nobo flipover Classic
mobiel

•

Mobiele, magnetische flipover met een
bord van gehard 4 mm dik veiligheid
glas.
• 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.
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•
•
•
•
•

Verplaatsbare flipoverhaken, zodat elk
flipoverblok geschikt is.
• Bordoppervlak van 100x70cm.

•

Diamond Glass mobiel 1903949

•

919823

•

Beschrijfbaar, magneethoudend, droog
uitwisbaar bord van gelakt staal.
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.

1902386

Presentatiesystemen
> FLIPOVERPAPIER

Post-it zelfklevend
flipoverblok Meeting
Charts

50

Quantore flipoverblok
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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 65x98cm.

•
•
•

•

Per 2 stuks verpakt
50vel ongevouwen

920134
•

•

Per stuk verpakt
50vel opgerold in koker

•

920133

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.

508x584mm
1x20vel per blok
508x609mm
2x20vel per blok
635x762mm
2x30vel per blok

tafelmodel
563 392521
wandmodel
566 392519
standaard
559 392522

25

Legamaster flipoverfolie
Magic Chart
•
•
•

•
•
•
•

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.
• Milieuvriendelijk, volledig recyclebaar.
• Formaat 60x80cm.
• Folierol met 25vel.

Legamaster flipover
starterkit
•

wit geruit
wit
zwart
transparant

159000 920078
159100 920076
159200 920077
159300 920090

Alles-in-één basisset voor flipovers.
Drie blokken flipover-papier 20 vel.
• Vier viltstiften TZ41 en twee viltstiften
TZ48.
• Vier magneten Ø30mm zwart.
•

Starterkit

124900

920047

> VILTSTIFTEN VOOR FLIPOVERPAPIER
WELKE
FLIPOVER
KIES JIJ?

1.5-3

edding marker voor
flipoverpapier 380
•
•
•
•
•
•
•

edding Flipchart Marker met ronde
punt.
Drukt niet door.
Cap-off techniek: droogt zonder dop
enkele dagen niet uit.
Kunststof houder, cap met pocketclip.
Sneldrogende, geurneutrale inkt.
Economisch: navulbaar.
Schrijfbreedte 1,5-3mm.

• Verpakkingseenheid doos à 10 stuks.
zwart
631031
rood
631032
blauw
631033
groen
631034
• Verpakt per set.
etui à 4 stuks assorti

631039

Er is een ruime keuze in flipovers, van standaard tot in hoogte verstelbare flipovers.
Een flipover van glas- of gelakt staal kun je bijvoorbeeld ook gebruiken als
whiteboard. Heel handig! Wil je memo’s op de flipover bevestigen? Dan adviseren wij
een flipover met een magneethoudend oppervlakte aan. Met de flipover starterskit
heb je altijd de juiste accessoires bij de hand en maak je van iedere presentatie een
succes!

Product niet gevonden? Bel ons voor meer informatie!
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Presentatiesystemen
> TAFELFLIPOVERS

20

10

Rillstab tafelflipover
10

•

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.

•

Uitermate geschikt voor presentaties
aan kleine groepen.
• Kleur zwart.
A4 staand met 10 tassen 93185
A4 staand met 20 tassen 93190
A4 liggend met 10 tassen 93200
A4 liggend met 20 tassen93205
A3 staand met 10 tassen 93210
A3 staand met 20 tassen 93215
A3 liggend met 10 tassen 93220
A3 liggend met 20 tassen93225

920190
920122
920192
920193
920194
920195
920196
920197

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 920189
A3 liggend met 10 tassen 93122 920188

> KLIKLIJSTEN EN STOEPBORDEN

Nobo stoepbord
Nobo kliklijst
•

Kliklijsten 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.
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voor A4-formaat
1902214
voor A3-formaat
1902213
voor A2-formaat
1902212
voor A1-formaat
1902211
voor A0-formaat
1902208
voor formaat 70x50cm. 1902210

919990
919989
919988
919986
919984
919987

voor formaat 70x100cm.1902209
919985

•

Hoge kwaliteit aluminium lijst.
Geschikt voor gebruik zowel binnen als
buiten.
• Door de speciaal ontworpen lijsten
kunnen posters zeer gemakkelijk
worden verwisseld.
• De anti-reflectie pvc-folie beschermt de
poster tegen vocht, vuil en
beschadigingen.
•

voor A1-formaat
84x60cm
1902206
voor formaat 100x70cm
voor A0-formaat
119x84cm
1902204
PVC reservefolie voor
A1-formaat
1902374
PVC reservefolie voor
A0-formaat
1902373

919983
919982
919981
919917
919918

Presentatieproducten
> PRESENTATIEHULPMIDDELEN

Maul Klemboy standaard
met voet
Maul Klemboy wandhouder
•

•
•
•
•
•

Zwenkarmen, met verschuifbare
magneetclips voor de documenten, die
aan beide kanten kunnen worden
gehangen.
Indien buiten gebruik kunnen de armen,
plaats besparend, ingeklapt worden.
Zeer functioneel - attractieve
vormgeving.
Verticaal 1m lange, zilver geëloxeerde
aluminium buis.
3 Aluminium zwenkarmen A0 (132cm)
met elk 3 verschuifbare magneetclips.
Arm met geïntegreerde rem om hoogte
naar wens in te stellen.

•

•

•
•
•

grijs

6256084

922524

Maul Klemboy arm
•
•
•
•
•

Extra losse arm voor zowel de klemboy
wandhouder als voor de standaard.
Kan aan beide kanten voorzien worden
met magneetclips.
Lengte 132cm (A0).
Wordt geleverd zonder verschuifbare
magneetklemboys.
Automatische rem bij
hoogteverstelling.

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.
Zeer functioneel - attractieve
vormgeving.
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 8
armen.
zilver
grijs

6253094 922504
6253084 922505

Maul Klemboy papierklem
d.m.v. rol
•

AO 132cm

6260008

922519

Om belangrijke informatie zichtbaar op
te hangen, zoals bijv. tekeningen,
memo's, plattegronden, foto's of
posters.
• Zelfklevend of verschuifbaar met
geïntegreerde haak.
• Met automatisch klemmende rol.
• Formaat 33x38mm.

• Verpakkingseenheid doos à 10 stuks.
zelfklevend grijs
6241084 316670
verschuifbaar op rail
en arm grijs
6252084 922516

Jalema Grip wandrail
•

Maul Klemboy
magnetische papierklem

•

•

•

Documenten worden simpel
ingeschoven en “klikken” automatisch
vast - zo kunnen ook grotere
documenten door één persoon worden
opgehangen.
• Zelfklevend of verschuifbaar met
geïntegreerde haak.
• Met magnetisch kliksysteem.
• Formaat 36x40mm.

•
• Verpakkingseenheid doos à 10 stuks.
zelfklevend grijs
6240084 316813
zelfklevend blauw 6240035 316814
verschuifbaar op rail
en arm grijs
6263084 922514

•

In één klap verlost van een overvol
prikbord.
Handig en efficiënt in het gebruik: een
aluminium klemlijst van 34, 60, 90 of
120cm breed.
Stootvast aluminium, voorzien van
boorgaten en bevestigingsmateriaal.
Papierformaat A0 tot A7 klemt u in een
handomdraai vast.
Voor posters, landkaarten, tekeningen,
memo's en flipovervellen.
Het papier is met één beweging en
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.
1605333
1600633
1600933
1601233

512848
531700
531701
531702

Product niet gevonden? Bel ons voor meer informatie!
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•

34cm magnetisch
60cm
90cm
120cm

Presentatieproducten

Maul klemlijst
•

Bevestigen van informatie door
klemmen.
Elegante uitvoering in zilver
geanodiseerd aluminium, 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
15.6x4cm
21.8x4cm
30.5x4cm

aluminium
aluminium
aluminium
aluminium
aluminium

105976
105977
105978
105979
105980

Dahle magneetstrip
wandlijst
•

Magneethoudende wandlijst inclusief
vijf blauwe magneten van ø 32mm.
• Eenvoudig aan de wand te bevestigen
d.m.v. de plakstrips aan de achterzijde.

100x5cm

470044

10mm breed
20mm breed
30mm breed
40mm breed
50mm breed

920423
920424
920425
920426
920427

• Besteleenheid 10 stuks.
A4 wit
A3 wit
50x70cm wit
70x100cm wit
A4 zwart
A3 zwart
50x70cm zwart
70x100cm zwart
A3 steun zwart
A3 steun wit

920491
920492
920493
920494
920495
920496
920497
920498
920500
920499

Maul magneetband
•

Maul magneetstrip
zelfklevende
•

Zelfklevende magneethoudende
metalen wandlijst 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.

•
•

35mm breed lengte 1 meter
inclusief 3 blauwe magneten
35mm breed lengte 5 meter
35mm breed lengte 25 meter

920419
920420
920422

•
•
•

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.

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.
Een zijde zelfklevend, andere zijde
magnetisch.
Met normale schaar lengte naar wens
afsnijdbaar.
Hechtkracht ca. 40 g/cm.
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Foamboard
•
•
•

10mm breed
15mm breed
25mm breed
35mm breed
45mm breed

920385
920386
920387
920388
920389

•

•

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.

Presentatiesystemen
> ZICHTFRAMES EN WISSELLIJSTEN

Durable Duraframe
•

Duraframe is een zelfklevend kader,
bestaande uit twee transparante folies
die samen worden gehouden door de
magnetische rand.
• Dankzij de magnetische rand kan de
gegeven informatie gemakkelijk worden
vervangen.
• Kleeft op alle oppervlakken met een
vlakke ondergrond.
• Herpositioneerbaar.

• Pak à 2 stuks.
A3-formaat zwart
A3-formaat zilvergrijs
A4-formaat zwart
A4-formaat wit
A4-formaat rood
A4-formaat blauw
A4-formaat zilvergrijs
A5-formaat zwart
A5-formaat zilvergrijs
A6-formaat zwart
A6-formaat zilvergrijs

919993
919996
919994
919843
920002
920003
919997
919995
919998
919999
920000

• Pak à 5 stuks.
A3-formaat zwart
A3-formaat blauw
A3-formaat zilvergrijs
A4-formaat zwart
A4-formaat rood
A4-formaat blauw
A4-formaat zilvergrijs
A5-formaat zwart
A5-formaat zilvergrijs

919850
919852
919853
919854
919855
919856
919857
919846
919847

Durable Duraframe
Magnetisch
•
•
•
•

•
•
•

Duraframe Magnetic.
Magnetisch informatiekader.
Bestaat uit een transparante folie met
een gekleurde magnetische rand.
Dankzij de magnetische rand kan de
gegeven informatie gemakkelijk worden
vervangen.
Kleeft op alle metalen oppervlakken
met een vlakke ondergrond.
Zowel in staand als in liggend formaat
bruikbaar.
Herpositioneerbaar.

Jalema Flex-o-Frame Sign
•

Twee zelfklevende frames met
transparante voor- en achterzijde.
• Eenvoudig te openen door de
magnetische strip.
• Verpakt per set van twee stuks.

A4-formaat blauw
A4-formaat grijs
A4-formaat groen
A4-formaat oranje
A4-formaat rood
A4-formaat zwart

920401
920402
920403
920404
920405
920406

assorti

922240

> LANDKAARTEN

Legamaster landkaarten
Professional
•

Magnetisch.
• Beschrijfbaar met drooguitwisbare
stiften.
• Markeren met magnetische symbolen.
• Geanodiseerd aluminium lijst met
afleggoot en bevestigingsmateriaal.

Nederland 130x101cm
schaal 1:250.00
België 101x121cm
schaal 1:250.000
Benelux 105x88cm
schaal 1:500.000
Europa 100x137cm
schaal 1:4.300.000
Wereld 98x142cm
schaal 1:30.000.000

612100

940015

613100

940017

LPC landkaartspelden

610200

940018

•

610100

940016

610000

940025

Landkaartspelden om landkaarten te
markeren of papier op een prikbord te
bevestigen.
• Lengte 20mm.
• Blister à 100stuks.

Product niet gevonden? Bel ons voor meer informatie!
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Presentatiemappen
> PRESENTATIEMAPPEN

80

20

40

120

200

60

HF2 showalbum Flexibel
•

Standaard showalbum.
Met spiegelvrije transparante
showtassen.
• Omslag van 0,3mm zachte PP.
• Papierformaat A4.
•

10 tassen
10 tassen
10 tassen
20 tassen
20 tassen
20 tassen
30 tassen
30 tassen
30 tassen
40 tassen
60 tassen
100 tassen

donkerblauw
bordeaux
zwart
donkerblauw
bordeaux
zwart
donkerblauw
bordeaux
zwart
zwart
zwart
zwart

541826
541827
541828
541829
541830
541831
541832
541833
541834
541835
541836
541837

•

20

HF2 showalbum Deluxe
•

HF2 showalbum met polypropyleen
omslag.
• Met etikethouder rondom de rug.

40

Per stuk leverbaar.
Besteladvies pak à 10 stuks.
A4 10 tassen
antraciet
A4 10 tassen
blauw
A4 20 tassen
antraciet
A4 20 tassen
rood
A4 20 tassen
blauw
A3 20 tassen
antraciet

20

541372
541370
541375
541374
541373
541688

•
•
•

•

•

Zeer geschikt voor het opbergen en
presenteren van documenten, offertes
en rapporten.
A4 kunststof showalbum in trendy
kleuren.
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.
Gratis personaliseerbaar via
www.elbaprint.com.

380

60

80

HF2 showalbum Frontview
•

Met transparante insteektas op rug- en
voorzijde.
• Met extra insteektas aan de
binnenzijde van het voorblad.

80

20

Elba showalbum Polyvision
•

40

•

40

40

60

A5 20 tassen
A4 10 tassen
A4 10 tassen
A4 20 tassen
A4 20 tassen
A4 30 tassen
A4 40 tassen

•

•
•

Per stuk leverbaar.

• Besteladvies doos à 12 stuks.
A4 20 tassen
blauw
100206087
A4 20 tassen
transparant
100206088
A4 40 tassen
blauw
100206231
A4 40 tassen
transparant
100206232

541843
•

541848

•

541853
•

541858

541369
541684
541361
541358
541362
541363
541359

80

Rillstab showalbum
Trendline
•

antraciet
antraciet
wit
antraciet
wit
antraciet
antraciet

Presentatie showalbum voor hobby en
beroep vervaardigd uit generfd
kunststof.
Lenen zich uitstekend voor
"vertegenwoordigers"mappen,
polismappen, prijslijsten, offerte
mappen, diplomamappen, koormappen
en de perfecte map voor uw
fotopresentatie.
Geen storend mechaniek.
De glasheldere binnentassen sluiten
perfect aan elkaar, geen beeldverlies bij
A3 documenten.
De showalbums liggen volkomen vlak,
bladeren als in een boek, de

binnentassen slaan/vallen niet terug.
Bespaart u veel ruimte en gewicht ten
opzichte van andere
presentatiemappen.

A4 10 tassen
goud
A4 10 tassen lichtblauw
A4 10 tassen
zilver
A4 20 tassen
goud
A4 20 tassen lichtblauw
A4 20 tassen
zilver
A4 30 tassen
goud
A4 30 tassen lichtblauw
A4 30 tassen
zilver
A4 40 tassen
goud
A4 40 tassen lichtblauw
A4 40 tassen
zilver

90250
90290
90330
90252
90292
90332
90253
90293
90333
90254
90294
90334

531273
531274
531275
531276
531277
531278
531279
531280
531281
531282
531283
531284

Presentatiemappen

20

40

60

80

120

160

200

250

100

Rillstab showalbum
•

Presentatie showalbum voor hobby en
beroep vervaardigd uit generfd
kunststof.
• Lenen zich uitstekend voor
"vertegenwoordigers" mappen,
polismappen, prijslijsten, offerte
mappen, diplomamappen, koormappen
en de perfecte map voor uw
fotopresentatie.
• Geen storend mechaniek.
• De glasheldere binnentassen sluiten
perfect aan elkaar, geen beeldverlies bij
A3 documenten.

20

40

60

•

De showalbums liggen volkomen vlak,
bladeren als in een boek, de
binnentassen slaan/vallen niet terug.
• Bespaart u veel ruimte en gewicht ten
opzichte van andere
presentatiemappen.

A4 10 tassen
bordeaux
A4 10 tassen
zwart
A4 10 tassen donkerblauw
A4 20 tassen
bordeaux
A4 20 tassen
zwart
A4 20 tassen donkerblauw
A4 30 tassen
bordeaux
A4 30 tassen
zwart
A4 30 tassen donkerblauw
A4 40 tassen
bordeaux
A4 40 tassen
zwart
A4 40 tassen donkerblauw
A4 50 tassen
bordeaux
A4 50 tassen
zwart
A4 50 tassen donkerblauw
A4 60 tassen
bordeaux
A4 60 tassen donkerblauw

99413 541102
99414 541101
99415 541103
99423 541122
99424 541121
99425 541123
99433 541142
99434 541141
99435 541143
99443 541262
99444 541261
99445 541263
99453 541162
99454 541161
99455 541163
99463 541182
99465 541183

A5 10 tassen donkerblauw
A4 10 tassen
zwart
A4 20 tassen
zwart
A4 30 tassen
zwart
A4 40 tassen
zwart

99515 541003
99419 541005
99429 541006
99439 541007
99449 541008

A4 60 tassen
zwart 99464 541181
A4 80 tassen
zwart 99484 541201
A4 80 tassen donkerblauw 99485 541203
A4 100 tassen bordeaux 99493 541222
A4 100 tassen
zwart 99494 541221
A4 100 tassen donkerblauw 99495 541223
A4 120 tassen
zwart 99004 541241
A4 200 tassen
zwart 99204 541244
A3 12 tassen
zwart 99314 541271
A3 24 tassen
zwart 99334 541281
A3 36 tassen
zwart 99354 541009
A5 10 tassen
bordeaux 99513 541002
A5 10 tassen
zwart 99514 541001
A5 10 tassen donkerblauw 99515 541003
A5 30 tassen
bordeaux 99533 541022
A5 30 tassen
zwart 99534 541021
A5 30 tassen donkerblauw 99535 541023

80

Rillstab showalbum met
voortas
•

Presentatie showalbum voor hobby en
beroep.
• Lenen zich uitstekend voor
"vertegenwoordigers"mappen,
polismappen, prijslijsten, offerte
mappen, diplomamappen, koormappen
en de perfecte map voor uw
fotopresentatie.
• Geen storend mechaniek.
• De glasheldere binnentassen sluiten
perfect aan elkaar, geen beeldverlies bij
A3 documenten.

•

De showalbums liggen volkomen vlak,
bladeren als in een boek, de
binnentassen slaan/vallen niet terug.
• Besparen u veel ruimte en gewicht ten
opzichte van andere
presentatiemappen.
• Zowel aan de voor- als achterzijde een
transparante insteek waar een A4
document ingeschoven kan worden om
de albums te personaliseren.

40
20

40

60

60

Rillstab showalbum
Senator

Rillstab showalbum
Ambassadeur

•
•

Presentatie showalbum voor hobby en
beroep vervaardigd uit lederlook
materiaal.
• Aan de linker binnenzijde diverse
insteekvakken voor visitekaartjes en
documenten.
• Aan de rechter binnenzijde een A4
gelinieerd schrijfblok 25vel.
• Lenen zich uitstekend voor
"vertegenwoordigers"-mappen,
polismappen, prijslijsten, offerte
mappen, diplomamappen, koormappen
en de perfecte map voor uw
fotopresentatie.

•
•

Geen storend mechaniek.
De glasheldere binnentassen sluiten
perfect aan elkaar, geen beeldverlies bij
A3 documenten.
• De showalbums liggen volkomen vlak,
bladeren als in een boek, de
binnentassen slaan/vallen niet terug.

•

A4 10 tassen
A4 20 tassen
A4 30 tassen

•

•

98014
98024
98034

541501
541521
541541

•
•

•

Senator showalbum A4 is vervaardigd
uit lederlook materiaal.
De binnenzijde van het voorplat is
voorzien van diverse insteekvakken.
In het midden het Rillstab mechaniek
voorzien van glasheldere binnentassen.
In verschillende capaciteiten leverbaar.
Aan de rechter binnenzijde
balpenhouders en een A4 50vel
gelinieerd schrijfblok.
Op de rechterflap een insteekvak voor
visitekaartjes.
De map is afsluitbaar met een
zilverkleurig slot.
Kleur zwart.

98124
98134

541581
541601

Product niet gevonden? Bel ons voor meer informatie!
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•

A4 20 tassen
A4 30 tassen

Presentatiemappen/Presentatieproducten
> MENUKAARTEN

Securit menuwijnkaarthouder Basic
Securit menuhouder
transparant

•

•

Transparante dubbelzijde menukaarten.
• De menukaarten zijn afgewerkt met
verstevigde hoeken.
• A4 formaat.
• Leverbaar voor 2-, 4- of 6 A4 pagina's.

A4 1-delig 2 pagina's
A4 2-delig 4 pagina's
A4 3-delig 6 pagina's

552024
552025
552026

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.

A5 menukaart
A5 menukaart
A4 menukaart
A4 menukaart
A4 wijnkaart
Betaalmap

zwart
wijnrood
zwart
wijnrood
zwart
zwart

552029
552030
552027
552028
552032
552031

48

Securit menuwijnkaarthouder Trendy
•

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.

A5 menukaart zwart
A5 menukaart bruin
A5 menukaart wijnrood
A4 menukaart zwart
A4 menukaart bruin
A4 menukaart wijnrood
A4 wijnkaart zwart
A5 insteektas transparant
Betaalmap zwart

552043
552044
552045
552040
552041
552042
552047
552039
552046

Receptiealbum
Basicline
•

Receptiealbum met zachte kaft van
Balacron kunstleder, voorzien van het
woord "Receptie".
• 48 bladen.
• De rechterpagina is bedrukt met 6
vakjes.
• Formaat 200x265mm.

rood
blauw
zwart
wit

270070
270071
270072
270073

zwart

270084

> RECEPTIEALBUMS

48

Receptiealbum Lonzo
•

Receptiealbum met kunstledere kaft.
Formaat 205x260mm.
• 48 witte bladen met hierop 6 vakjes
bedrukt.
•
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Condoleance album
wit
zwart
rood
blauw

270080
270081
270082
270083

•

Condoleance album met vakverdeling
van 26x21cm.
• 80 bladzijden.
• Kleur zwart

Presentatiemappen

Durable
zichtpanelensysteem
Vario
•
•

•
•
•

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.

Durable
zichtpanelensysteem
Vario Pro
•

tafelstandaard
zwart A4
met 10 zwarte tassen 5570.01
tafelstandaard
grijs A4
met 30 assorti tassen 5510.00
muurconsole
A4 met
20 assorti tassen
5512.00

922528
920965
920966

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.
• Gemaakt van polypropyleen.

complete set

5579.00 920968

zwart

5587.01

921000

Product niet gevonden? Bel ons voor meer informatie!
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GARANTIE

5

JAAR

GARANTIE

5

Durable
zichtpanelensysteem
Sherpa Motion

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.

•
•

inclusief 10 infotassen
zwart/rood
5632.00 920997
inclusief 10 infotassen
zwart/grijs
5632.22 920988
uitbreidingsset zonder
infotassen
5624.57 920998

•

•
•

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.
Met 5 jaar garantie.

Presentatiemappen/Presentatieproducten
> LEZENAARS

GARANTIE

5

JAAR

Durable
zichtpanelensysteem
Sherpa Soho

Opus 2 Style lezenaar
tafelstandaard

•

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

bureaustandaard
wandstandaard

921071
921070

•

Lezenaar tafelstandaard van glashelder
acryl met twee aluminium staanders.
Traploos instelbaar plateau.
Eenvoudig in hoogte verstelbaar.
Standaardhoogte: 520mm.
Plateauformaat: 600x350mm.

tafelstandaard

418362

vloerstandaard

418361

GARANTIE

5

JAAR

Durable
zichtpanelensysteem
Sherpa Style
•

Module met 10 zichtpanelen in A4formaat.
• Kwalitatieve en stabiele basisvoet.
• Geleverd met ruiters en blanco inserts.
• Met 5 jaar garantie.

5854.01
5855.01

GARANTIE

5

JAAR

Durable zichtpanelen

Opus 2 Style lezenaar
vloerstandaard

•

•

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.
•
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• Doos à 5 stuks.
A4 zwart
A4 rood
A4 grijs

5606.01 920990
5606.03 920991
5606.10 920995

Lezenaar vloerstandaard van
glashelder en antraciet acryl met twee
aluminium staanders.
• Twee traploos instelbare plateaus.
• Eenvoudig in hoogte verstelbaar.
• Standaardhoogte: 1270mm. Formaat
van beide plateaus: 600x350mm.

Presentatiemappen
> INFOTASSEN EN TOEBEHOREN

Jalema Flex-o-Frame
bureaustandaard VIP
•

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 920978
7968419 920979
7968415 920936
7968418 920937

•
•
•

De VIP is een stijlvolle, exclusieve
bureaustandaard.
Inclusief 10 antraciet A4-infotassen,
geschikt voor 20 A4-tjes.
Kan zowel staand als liggend worden
gebruikt.
De tashouder kan 360º draaien.
Stabiele ronde Ø18cm voet met
antisliplaag.
Antraciet.

inclusief 10 infotassen7967801 920987

Jalema Flex-o-Frame
Infomanager Superior
•

•
•
•
•

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.

Jalema Flex-o-Frame
infotas
basisset met
10 zwarte tassen
basisset met
10 blauwe tassen
basisset met
10 rode tassen
uitbreidingsset met
10 zwarte tassen
uitbreidingsset met
10 blauwe tassen

7967519 920980

•

7967502

920981

•

7967515

920934

•

7967719 920982

•

Vervaardigd uit mat folie en daardoor
niet reflecterend.
De ingestoken vellen plakken niet aan
de folie.
Te kopiëren zonder het origineel uit de
tas te halen.
Watervast.
Geschikt voor alle Flex-o-Frame
elementen en standaarden.

• Doos à 10 stuks.
A4 wit
A4 zwart
A4 rood
A4 blauw
A4 groen
A4 geel

7960618
7960619
7960615
7960602
7960608
7960606

920950
920951
920952
920953
920954
920955

Product niet gevonden? Bel ons voor meer informatie!
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•

7967702 920983

Presentatiemappen

Jalema Flex-o-Frame
wandelement
magnetisch met 5 tassen

Jalema Flex-o-Frame
wandelement
inclusief 5 tassen

•
•
•
•
•
•

Uitermate geschikt voor toepassingen
in werkplaats, magazijn en winkel.
Compleet met 5 A4-infotassen voor 10
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
zwarte tassen

7968002 920985
7968019 920986

•

Sterk magnetisch.
Uitermate geschikt voor werkplaatsen,
productiehallen en magazijnen.
De informatie is stofvrij.
Compleet met 5 A4-infotassen voor 10
A4-tjes.
De infotassen zijn gemakkelijk
uitneembaar.
Snel in- en uitvoegen van documenten
door handige zijsluiting.

zwarte tassen
blauwe tassen

7968119
7968102

920964
920927

• Zakje à 10 stuks.
voor infotassen

7961820

920974

• Doos à 10 stuks.
blauw
rood

7961102 920963
7961115 920962

Jalema Flex-o-Frame
indicatieruiter voor
infotassen
•

Indicatieruiters van 50mm.
Eenvoudig aan de infotas te klikken.
• Vergemakkelijkt het bladeren.
•

Jalema Flex-o-Frame
wandelement inclusief 10
tassen
•
•
•
•
•

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).
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Jalema Flex-o-Frame
infotas met ophangring
•

blauwe tassen
zwarte tassen
rode tassen

7968202
7968219
7968215

920917
920918
920919

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.

Presentatieproducten/Folderbakjes- en houders
> TAFELNAAMBORDJES

Opus2 tafelnaambordje
acryl/aluminium
Opus2 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 afmeting verkrijgbaar.

•
•
•

70mmx100mm
150mmx70mm
210x100mm

350080
350081
350082

506448
506449
506450

•
•

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 set/2 stuks
61x150mm set/2 stuks
61x210mm
105x297mm

350085
350086
350087
350088

921044
921045
921046
921047

> TAFEL- EN MENUSTANDAARDS

Opus2 tafelstandaard
schuin
•

Deze Opus 2 folderhouders zorgen voor
een glasheldere presentatie van
folders, catalogi en prijskaarten.
• Gemaakt van hoogwaardig glashelder
acrylaat.
• Voor leaflets, folders en brochures.

•

Per stuk leverbaar.
Besteladvies doos à 10 stuks.
A4 staand
350000
A4 liggend
350001
A5 staand
350002
A6 staand
350004
•

506400
506401
506406
506407

Opus2 tafelstandaard
acryl/aluminium
•

Opus2 tafelstandaard
recht

•
•

Deze Opus 2 tafelstandaard voor een
representatieve 2-zijdige presentatie.
• Geschikt als menu- of prijskaarthouder.
• Gemaakt van hoogwaardig glashelder
acrylaat.

•

Per stuk leverbaar.
• Besteladvies doos à 10 stuks.
A4 staand
350052 506418
A5 staand
350054 506419
A6 staand
350055 506420

•
•

Kaarthouder voor een glasheldere
presentatie van menu- of prijskaarten.
Gemaakt van hoogwaardig glashelder
acrylaat.
Voor tweezijdige presentatie.
Voorzien van een hoogwaardig
aluminiumvoet.
T-standaard.

350060
350061
350062

506439
506440
506441

Product niet gevonden? Bel ons voor meer informatie!
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•

1/3 A4
A5
A4

Folderbakjes- en houders
> FOLDERBAKJES

Opus2 folderstandaard
meervoudig
•

Folderbakje van glashelder, recyclebaar
polystyreen.
• Ook geschikt voor wandmontage.
• In verschillende formaten verkrijgbaar.
•

Opus2 folderbak

Meervoudig bakje geschikt voor 4 x A5
staand.
• Binnenmaten 158x250x152 mm.
• Buitenmaten 164x250x155 mm
(bxhxd).
• Vuldiepte 32 mm.
4vaks A5
350100 506451

•

•

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
A5
A4

350070
350071
350072

506442
506443
506444

Meervoudig bakje geschikt voor 3 x A4
staand.
• Binnenmaten 224x320x152 mm.
• Buitenmaten
230x320x155 mm.(bxhxd).
• Vuldiepte 32 mm.
3vaks A4
350101 506452

Opus2 folderbak wand

Opus2 folderhouder wand

•

•

•
•
•
•

Folderbakje voor een glasheldere
presentatie aan de wand van folders,
catalogi en prijskaarten.
Stevig en glashelder hoogwaardig 3mm
dik kunststof.
Voorzien van boorgaten.
Capaciteit 35 mm.
In verschillende formaten verkrijgbaar.
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•
•

1/3 A4 wand
A5 wand
A4 wand

350075
350076
350077

506445
506446
506447

•
•

Wandfolderhouder van glashelder
polystyreen.
Koppelbaar door middel van innovatief
koppelsysteem.
Zowel onder als naast elkaar
uitbreidbaar.
Set van 4 folderbakjes.
Geschikt voor papierformaat A4.

•

Meervoudig bakje geschikt voor 4 x 1/3
A4.
• Binnenmaten 110x250x150 mm.
• Buitenmaten 115x250x155 mm(bxhxd).
• Vuldiepte 25 mm.
4vaks 1/3 A4
350102 506453

• Binnenmaten 226x90/36x230mm.
A4 wand staand
350103 506454
• Binnenmaten 335x70/36x180mm.
A4 wand liggend
350104 506455

Folderbakjes- en houders

Opus2 posterhouder

Opus2 visitekaartenbak

•

•

•
•
•
•

OPUS2 Posterhouder voor een
glasheldere presentatie van folders en
prijskaarten.
Gemaakt van hoogwaardig 3mm dik
glashelder acrylaat.
Voorzien van 2 ophang ogen aan de
bovenzijde.
Twee-zijdige presentatie.
In verschillende formaten verkrijgbaar.

A4 staand 350010
A3 staand 35008

506409
506456

Visitekaartbak voor het bijeenhouden
van uw kaartjes.
• Helder transparant acryl.
• Geschikt voor kaartformaat HxB
55x95mm.
• Capaciteit 20mm.
• Afmeting buitenwerks HxBxD
62x100x25mm.
balie 350090
370052

•

Geschikt voor kaartformaat HxB
55x95mm
• Aan de voorzijde ruimte voor
voorbeeldkaartje.
• Capaciteit 30mm.
• Afmeting buitenwerks HxBxD
45x100x75mm.
balie met voorbeeldvenster
350091
370053

VOOR IEDERE PRESENTATIE
HEBBEN WIJ
DE JUISTE OPLOSSING!

Opus2
visitekaartjesverzamel box
acryl
•
•
•
•
•
•

Actiedoos.
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.
Afmeting 200x200x200mm.

•

Actiedoos 350095

370054

Tafelnaambordjes voor het op een professionele manier presenteren van
genodigden aan een vergadering.
• Folderstandaards en –bakjes voor het overzichtelijk plaatsen van extra informatie
bij artikelen.
• Mappen om je presentatie extra onder de aandacht te brengen.
• Badges in verschillende formaten en materialen met velerlei
bevestigingsmogelijkheden.

Product niet gevonden? Bel ons voor meer informatie!
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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.
Geschikt voor gebruik in o.a.
wachtkamers en ontvangstruimtes.

•
•
•
•
•

zilverkleurig
zwart

506326
506327

•

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.
wachtkamers en ontvangstruimtes.

Helit wandfolderhouder
4x1/3

Durable
tafelstandaard Combiboxx

•

•

•
•
•
•
•
•

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.
wachtkamers en ontvangstruimtes.
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zilverkleurig

506330

Draaibare tafel- en vloerstandaard om
A4 en 1/3 A4 documenten optimaal te
presenteren.
• Het geïntegreerde systeem zorgt voor
een vlotte rotatie van de folderhouders.
• Voorzien van een stevige voet die een
hoge stabiliteit garandeert.
• De eigentijdse afwerking in aluminium
geeft het geheel een stijlvolle
uitstraling.

zilverkleurig

bureaustandaard met
15 folderbakjes A4
861419
bureaustandaard met
36 folderbakjes 1/3 xA4 861519

506328

920948
920949

Folderbakjes- en houders
> FOLDERSTANDAARDS

Durable vloerstandaard
•
•

•
•
•
•

Indrukwekkende vloerstandaard van
aluminium.
A4 presentatiepaneel gemaakt van
aluminium, voorzien van een
glasheldere acrylplaat.
Deze panelen zijn draaibaar van staand
naar liggend formaat.
De acrylplaat is niet spiegelend en
garandeert een leesbare presentatie.
De leeshoek bedraagt 10 graden.
Zware metalen voet met rubber doppen
garandeert stabiliteit en voorkomt
wegglijden.

A4-formaat

4812.23

922525

A4-formaat

4863.23

922527

Durable folderstandaard
•

•

•
•
•

Aluminium vloerstandaard met stevige
metalen voet voor extra stabiliteit en
een kristalheldere folderhouder van
315x233mm.
De houder met een vulcapaciteit van
35mm kan van staand naar liggend
formaat worden gedraaid.
Met een leeshoek van 10 graden.
Kan gecombineerd worden met
folderhouders in A4-formaat.
Hoogte 105 cm.

Helit vloerstandaard 4xA4
•

•

•
•
•

Robuust uitgevoerde vloerstandaard
voor een professionele en
overzichtelijke presentatie van A4
brochures.
Voorzien van 4 acryl folderhouders, die
zowel horizontaal als verticaal
gemonteerd kunnen worden.
MDF-paneel is in diverse kleuren te
bestellen.
Afmetingen 400x400x1710mm.
Geschikt voor gebruik op o.a. beurzen.

grijs

506334

Product niet gevonden? Bel ons voor meer informatie!
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Badges
> BADGEKOORDEN

Durable textielkoord met
karabijnhaak

Durable textielkoord met
klem

•

•

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.

• Verpakkingseenheid doos à 10 stuks.
zwart
8137.01 327925
rood
8137.03 327926
geel
8137.04 327927
groen
8137.05 327928
donkerblauw
8137.07 327929

10mm brede textielkoord met
veiligheidssluiting die open springt bij
een te hoge trekbelasting.
• Dankzij de klem kunt u deze
textielkoord combineren met
congresspelden die voorzien zijn van
een speld of clipuitsparing.
• Lengte 44cm.

• Verpakkingseenheid doos à 10 stuks.
zwart
8119.01 327960

Durable textielkoord met
CardFix
•
•
•
•

•

CARD FIX met textielkoord 20mm.
Met veiligheidssluiting die open springt
bij een te hoge trekbelasting.
Bezoekerspassen e.d. zijn nu
gemakkelijk te scannen.
Met kaarthouder voor het snel
bevestigen van bedrijfs-, beveiligingsen bezoekerspassen en visitekaartjes.
Lengte 44cm.

Durable textielkoord met
afrolmechanisme
•

• Verpakkingseenheid doos à 10 stuks.
zwart
8187.01 921244

Uittrekbaar koord in een
kunststofhouder. Aan de drukknop-lus
kunnen gemakkelijk congresspelden
worden bevestigd.
• Voorzien van een uittrekbaar
textielkoord tot 90cm, die open springt
bij een te hoge trekbelasting.

Durable afrolmechanisme
met ring

Durable afrolmechanisme
metaal

•
•

Uittrekbaar koord in een verchroomde
houder.
• Voorzien van een metalen klem op de
achterzijde.
• Extra stevige kwaliteit.
• Lengte 80cm.
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• Verpakkingseenheid doos à 10 stuks.
zwart
8229.01 921228

•
•
•

Per stuk leverbaar.
• Besteladvies doos à 10 stuks.
80cm lang
8225.23 921229

•
•

Uittrekbaar koord in een kunststof
houder.
Met sleutelring.
Voorzien van een kunststof klem op de
achterzijde.
Ringdiameter 25mm.
Lengte van het koord ca. 80cm.

•

Per stuk leverbaar.
Besteladvies doos à 10 stuks.
80cm lang met ring 8222.58 921225
•

Badges

Durable afrolmechanisme
Durable afrolmechanisme
Style led

•

Uittrekbaar koord in een kunststof
houder.
• Aan de drukknop-lus kunnen
gemakkelijk congresspelden worden
bevestigd.
• Voorzien van een metalen klem op de
achterzijde
• Lengte van het koord 80cm.

•

Afrolmechanisme met sleutelring.
Stijlvol ovaal afrolmechanisme met
metalen afwerking en clip bovenaan.
• Met sterk led-lampje om onder andere
sleutelgaten te belichten.
• Lengte 80cm.
•

• Verpakkingseenheid doos à 10 stuks.
80cm lang
8152.58 921214

•

Per stuk leverbaar.
Besteladvies doos à 10 stuks.
80cm lang met ring
en LED-lampje
8198.01 921273
•

Durable
veiligheidpashouder met
textielkoord

Durable afrolmechanisme
strong

•
•

Afrolmechanisme voor zware
kaarthouders of sleutels.
• De magnetische sluiting ondersteunt
een gewicht tot 300 gram.
• Met kleine sleutelring en
drukknopsluiting.
• Lengte: 60 cm.

60cm

8329.01

921207

Houder met innovatief
klemmechanisme voor
identiteitspassen of veiligheidspassen.
• Het klemmechanisme beschadigt de
pas niet.
• Met luxueuze textielkoord.
• Geschikt voor staand en liggend
formaat.

met textielkoord

8207.58

921246

54x85mm open versie 8011.19
54x85mm gesloten
versie
8012.19

921271
921272

Product niet gevonden? Bel ons voor meer informatie!
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Durable
veiligheidspashouder met
afrolmechanisme
•
•
•

Durable
veiligheidpashouder Pro
•

Houder met innovatief
klemmechanisme voor
identiteitspassen of veiligheidspassen.
• Het klemmechanisme beschadigt de
pas niet.
• Met luxueus afrolmechanisme.
• Geschikt voor staand en liggend
formaat.

•
•

•

Verpakkingseenheid doos à 10 stuks.
met afrolmechanisme 8307.58 921245

•
•

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.
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 uw pas te
beschermen.
Lengte: 80 cm
Afmetingen van de insert 54x85mm.

Badges
> BADGES

Durable badge met speld
•

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.
• Met duimuitsparing op de rugzijde
waardoor de insteekkaartjes eenvoudig
te wisselen zijn.

• Verpakkingseenheid doos à 100 stuks.
30x60mm
8006.19 921233
40x60mm
8100.19 921238
40x75mm
8008.19 921223

HF2 badge met speld
•

• Verpakkingseenheid doos à 50 stuks.
54x90mm
8004.19 921232

Durable badge met
combiklem

Transparante uitvoering.
• Met verwisselbaar blanco
insteekkaartje.

• Verpakkingseenheid doos à 24 stuks.
32x60mm
921262
40x75mm
921263
92x58mm
921264

HF2 badge met clip en
speld

•

Met de combiklem kunt u deze
congresspeld opspelden of
vastklemmen op kleding.
• De inserts zijn professioneel te
bedrukken met gratis Duraprint
software.

• Verpakkingseenheid doos à 25 stuks.
40x75mm
8121.19 921218
• Verpakkingseenheid doos à 50 stuks.
54x90mm
8101.19 921234

• Verpakkingseenheid doos à 25 stuks.
60x90mm gesloten model
liggend
8003.19 921226

Met draaibare clipbevestiging.
In open of gesloten versie leverbaar.
• Ook mogelijk om te combineren met een
afrolmechanisme of een textielkoord.
•
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Transparante uitvoering.
Keuze uit twee
bevestigingsmogelijkheden.
• Met verwisselbaar blanco
insteekkaartje.
•

40x75mm
65x95mm

921260
921261

95x78mm

921265

HF2 badge met clip
•

Transparante uitvoering.
Voorzien van een strip met bretelclip
die in de voorgeponste sleuf bevestigd
kan worden.
• Ook geschikt voor bezoekerspas.
• Met verwisselbare blanco
insteekkaartje.
•

Durable badge met clip
•

•

• Verpakkingseenheid doos à 25 stuks.
60x90mm open model
liggend
8106.19 921235
90x60mm gesloten model
staand
8002.19 921231

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.

Verpakkingseenheid doos à 25 stuks.
40x75mm met
combi clip
8211.19 921281
54x90mm met
combi clip
8214.19 921284
• Verpakkingseenheid doos à 10 stuks.
40x75mm met
magneet
8212.19 921282

•
•

Congresspeld in premium uitvoering.
Combinatie van hoge kwaliteit en
stijlvol design.
Geschikt voor gebruik op lange termijn
in bijvoorbeeld hotels, restaurants,
winkelketens.
De congresspeld 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.

• Verpakkingseenheid doos à 10 stuks.
30x65mm met magneet
921288
30x65mm met combiklem
921289
34x74mm met magneet
921290
34x74mm met combiklem
921291

Durable
veiligheidspashouder
•

Durable badge met
magneet
•

Congresspeld met solide bevestiging
dankzij de stevige magneet.
• Ook geschikt voor op kwetsbare
kleding.

• Verpakkingseenheid doos à 25 stuks.
40x75mm vlak
8116.19 921215
40x75mm bol
8123.19 921219
54x90mm vlak
8117.19 921224

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.

• Verpakkingseenheid doos à 25 stuks.
54x85mm open versie 8118.19 921216
• Verpakkingseenheid doos à 25 stuks.
54x85mm
gesloten versie
8005.19 921217

Durable badge pushbox
•

•

Durable outdoor secure
pashouder

•
•

•

ID kaarthouder met armbevestiging.
• Aanpasbare armbevestiging van 7 tot
18 cm.
• Voor 1 kaart.
• UV-bestendig, waterdicht en
koudebestendig tot -20°.

•
•

armbevestiging

8414.19

921203

•

Badge verkrijgbaar in verschillende
aantallen compartimenten om de
kaarten te beschermen.
Geleiders voor het makkelijk
verwijderen van individuele kaarten.
Breek-bestendig bevestigingspunt.
Kan worden gebruikt in staand of
liggend formaat.
Kristalheldere kunststof voor
gemakkelijke leesbaarheid.
Ideaal voor het beschermen van RFID
en gecodeerde kaarten.
Binnenafmetingen: 54 x 87mm.

• 3 Afzonderlijke compartimenten.
54x87mm
Pushbox 8920.19 trio
921204
• 2 Afzonderlijke compartimenten.
54x87mm
Pushbox 8921.19 duo
921205
• 1 compartiment.
54x87mm
Pushbox 8922.19 mono

Product niet gevonden? Bel ons voor meer informatie!

921206
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Badges

25

HF2 printbare A4 vellen
voor badges

Durable Duraprint
badgekaartjes

•
•

Insteekkaarten op A4-formaat.
• Voorzien van microperforatie, zodat de
afzonderlijke kaartjes gemakkelijk
kunnen worden verdeeld.
• Gemakkelijk te bedrukken met uw
inkjet- of laserpinter.

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
•

40x75mm 240 kaartjes 1453.02 921297
54x90mm 200 kaartes 1455.02 921298
60x90mm 160 kaartjes 1456.02 921299

40x75mm 300 kaartjes
65x95mm 200 kaartjes

921292
921293

> BADGES ZELFKLEVEND

Avery badgeset
•

•
•

•
•
•

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
software.

20

Avery zelfklevende
badges
•
•
•
•
•

10 badges en 12 insteekkaarten.
• Ideaal voor gebruik tijdens, beurzen,
festivals en andere activiteiten.

•
•
•

badge met insteekkaarten A6

811131

> BADGES ZELFKLEVEND

25

•

•

•
•
•

Etiketten van acetaatzijde, op A4vellen, 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,
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63,5x29,6mm 540 stuks
80x50mm
200 stuks
80x50mm
met rood kader 200 stuks
80x50mm
met blauw kader 200 stuks

L4784 811139
L4785 811129
L4786 811130
L4787 811134

> BADGES

20

Herma textieletiketten/
zelfklevende badges
•

Zelfklevende naambadge van
acetaatzijde.
Geen badgehouder nodig.
Op A4 vel.
Geschikt voor laserprinters.
Eenvoudig van kleding te verwijderen
zonder lijmresten achter te laten.
Niet geschikt voor zijde, leer of suède.
Templates zijn eenvoudig te
downloaden via avery.eu.

kleurenlaserprinters en
kleurenkopieerapparaten.
• Niet geschikt voor inkjetprinters.
• Gratis softwareoplossingen:
www.herma.com/software.
• Pak à 20 vel.
80x50mm
200 stuks 4405 810996
80x50mm
200 stuks 4410 810997

Uitdeelplateau
•

Pak à 25 vel.
63,5x29,6mm 675 stuks
88,9x33,8mm 400 stuks
63,5x29,6mm 675 stuks
80x50mm
250 stuks
199,6x143,5mm 50 stuks
63,5x29,6mm 675 stuks

4419 817075
4420 817116
4411 810998
4412 810999
4413 810916
4418 810917

•

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.
• Afmeting 290x390x8mm.

zwart

921237

Plan- en statistiekborden
> PLANBORDEN

Legamaster jaarplanner
verticaal

Legamaster
projectplanner

•
•
•

•
•
•

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

950813

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.

60x90cm

412000

950812

planningset 2

435200

949040

Product niet gevonden? Bel ons voor meer informatie!
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Legamaster planningsset
•

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.

60x90cm

413000

950810

Planningset voor maximaal 40
personen / evenementen / projecten.
• Inhoud: – 1 etui met 4 markers TZ 140
(zwart, rood, blauw, groen) – 1OHPmarker 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 per
vel).

Plan- en statistiekborden
> JAARPLANNERS

Legamaster jaarplanner
horizontaal

Legamaster jaarplanner
verticaal

•

•

•
•
•
•
•
•

Klassieke jaarplanner met de maanden
aan de zijkant en de dagen aan de
bovenkant.
Weekends zijn in een andere kleur
aangegeven.
Voor het persoonlijke overzicht.
Grote dagkolommen van 42x22mm.
Beschrijfbaar met droog uitwisbare
viltstiften of niet-permanente stiften.
Horizontale uitvoering 60x90cm.
Gelamineerd karton, leverbaar als plano
of oprolbaar.

•
•
•
•
•
•

gelamineerd oprolbaar

900975

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 plano
of oprolbaar.

Legamaster jaarplanner
projectplanner

Legamaster jaarplanner in
halfjaar-formaat

•

•

•

•
•
•
•
•

Jaarplanner met de maanden
geschreven aan de bovenkant.
Met drie extra kolommen voor iedere
maand: helpt bij het aangeven van
prioriteiten.
Weekends zijn in een andere kleur
weergegeven.
Dagraster van 14x46mm.
Beschrijfbaar met droog uitwisbare
viltstiften of niet-permanente stiften.
Horizontale uitvoering 60x90cm.
Gelamineerd karton, leverbaar als plano
of oprolbaar.

•
•

•
•
•
•

gelamineerd oprolbaar

900977

Klassieke jaarplanner met de maanden
geschreven aan de bovenkant.
Twee blokken van 6 maanden, het ene
boven het andere.
Voor maximaal 30 projecten,
personeelsleden, evenementen of
besprekingen.
Dagkolommen van 7x4,2mm.
Beschrijfbaar met droog uitwisbare
viltstiften.
Horizontale uitvoering 60x90cm.
Gelamineerd karton, leverbaar als plano
of oprolbaar.

Legamaster
vakantieplanner
semesters

Legamaster
vakantieplanner

•

•

•

•
•
•
•

Ideaal voor het plannen van vakanties.
De half-jaar indeling kan worden
opgesplitst naar april-september en
oktober-maart.
Dagraster 7x4mm.
Beschrijfbaar met droog uitwisbare
viltstiften of niet-permanente stiften.
Horizontale uitvoering 60x90cm.
Gelamineerd karton, leverbaar als plano
of oprolbaar.

398

•
•
•
•
•

gelamineerd oprolbaar

900979

Jaarplanner met de maanden aan de
bovenkant en ruimte voor
personeelsleden langs de zijkant.
Voor maximaal 30 personeelsleden.
Weekraster van 16x15mm.
Beschrijfbaar met droog uitwisbare
viltstiften of niet-permanente stiften.
Horizontale uitvoering 60x90cm.
Gelamineerd karton, leverbaar als plano
of oprolbaar.

whiteboard uitvoering

900983

gelamineerd oprolbaar

900978

gelamineerd oprolbaar

900980

Plan- en statistiekborden
> SLEUVENPLANBORDEN

Jalema Planning T-kaarten
weekplanner
Jalema Planning T-kaarten
jaarplanner

•

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.

Jalema Planning T-kaarten
element
•

De lichtgewicht kunststof elementen
zijn verkrijgbaar in drie breedtematen.
• In de elementen passen Tplanbordkaarten.
• Met 35 of 50 sleuven.

•

20 sleuven
lichtgrijs
35 sleuven
lichtgrijs

2554153110

949103

2554058110

949101

35 sleuven grijs
32mm
voor 15mm kaart 2554401100
35 sleuven grijs
63mm
voor 48mm kaart 2554402100
35 sleuven grijs
95mm
voor 77mm kaart 2554403100
50 sleuven grijs
32mm
voor 15mm kaart 2554421100
50 sleuven grijs
63mm
oor 48mm kaart 2554422100
50 sleuven grijs
95mm
voor 77mm kaart 2554423100

Jaarplanner voor iedereen die
activiteiten van een heel jaar in één
overzicht wil zien.
• Compleet geleverd met 12 elementen, 2
indexelemeneten, 2 stel
verbindingsprofielen, 7 kaarthouders en
1200 planbordkaartjes.
• Inclusief montagemateriaal.

35 sleuven
lichtgrijs

2554178110

949102

• Set à 2 stuks.
756mm
2554512400
1134mm
2554513600
1512mm
2554514800

950770
950771
950772

Product niet gevonden? Bel ons voor meer informatie!
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949110
949111

Jalema Planning T-kaarten
wandgeleiders

949112

•

950747
950749
950748

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.

Plan- en statistiekborden

Jalema Planning T-kaarten
verbindingsprofielen

Nobo T-kaarten
planningset

•

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.

Jalema Planning T-kaarten
houders
•

Voor op het planbord, om uw kaarten in
te bewaren.

•

breedte 31mm
breedte 62mm
breedte 94mm
breedte 189mm
breedte 315mm
breedte 378mm
breedte 630mm

2554500100
2554500200
2554500300
2554500600
2554501000
2554501200
2554502000

voor kaartbreedte nr. 1
15mm grijs
2554521100
voor kaartbreedte nr. 2
48mm grijs
2554522100
voor kaartbreedte nr. 3
77mm grijs
2554523100

950760
950761
950762
949120
950766
950767
950768

Metalen uitvoering.
Ideaal voor garages, architecten,
makelaars, rijscholen, hotels,
verhuurbedrijven, artsen en iedereen
die in één blik de activiteiten wil
overzien.
• Complete planningsset: panelen,
geleiders, maand- en tijdsstroken.
•

PLANSYSTEEM

•

Wat is de planningsperiode?
• Hoeveel personen, items en/of evenementen
moeten worden weergegeven?
• Hoeveel ruimte is er beschikbaar aan de
wand voor het bevestigen van een planbord?
• Wil je graag op de planner schrijven of
magneten plaatsen? Of gaat je voorkeur uit
naar planborden met T-kaarten?
Wij hebben de juiste oplossing voor iedere
planning! Neem gerust contact met ons op voor
een advies op maat.
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950851
950778
950779

100

Nobo T-kaarten
949122
•

949123

•

•
•
•

Wij helpen je hier graag mee. Houd
onderstaande vragen in je achterhoofd bij het
kiezen van het juiste plansysteem.

950850

949121

•

KIES JE IDEALE

maandplanner met 12 panelen
met 32 sleuven nr.1,5
weekplanner met 8 panelen
met 24 sleuven nr.2
jaarplanner met 12 panelen
met 54 sleuven nr.2
jaarplanner met 12 panelen
met 32 sleuven nr.2

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 breedtes.
Deze Nobo kaarten passen ook in de
planborden van Jalema.
Pak à 100 stuks.

breedte 16mm
breedte 16mm
breedte 16mm

nr.1
nr.1
nr.1

wit
groen
blauw

950852
950855
950856

breedte 36mm nr.1,5
wit
breedte 36mm nr.1,5
rood
breedte 36mm nr.1,5
geel
breedte 36mm nr.1,5 blauw
breedte 36mm nr.1,5 oranje

950892
950893
950894
950896
950897

breedte 48mm
breedte 48mm
breedte 48mm
breedte 48mm
breedte 48mm
breedte 48mm
breedte 48mm

950862
950863
950864
950865
950866
950868
950869

nr.2
wit
nr.2
rood
nr.2
geel
nr.2 groen
nr.2 blauw
nr.2
roze
nr.2 oranje

breedte 80mm
breedte 80mm
breedte 80mm
breedte 80mm
breedte 80mm
breedte 80mm
breedte 80mm

nr.3
wit
nr.3
rood
nr.3
geel
nr.3 groen
nr.3 blauw
nr.3
roze
nr.3 oranje

950872
950873
950874
950875
950876
950878
950879

breedte 112mm
breedte 112mm
breedte 112mm
breedte 112mm
breedte 112mm

nr.4
nr.4
nr.4
nr.4
nr.4

950882
950883
950884
950886
950888

wit
rood
geel
blauw
roze

Hoofdstuk 7

Papier en Notitie

PAPIER VOOR AL JE
AANTEKENINGEN, NOTITIES, RAPPORTEN,
DOCUMENTEN EN MEMO’S. JE VINDT
HET ALLEMAAL IN DIT HOOFDSTUK

De kracht van papier

Onmisbaar op elk kantoor

Toetsenbord
Zie pagina 489

1

2

Kopieerpapier
Zie pagina 405

3

Memoblok
Zie pagina 436

Gebonden boek
Zie pagina 433

Tip
Werken met papier blijft een plezier

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 LASERPRINTERPAPIER

NIEUW

ISO

9706

CIE

153

NORM

ISO

9706
NORM

146

500

WITHEID

500

Quantore kopieer- en
printpapier Economy

Quantore kopieer- en
printpapier Basic

•

•

•

•
•
•
•

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.

•
•
•
•

A4

Per pallet à 200 pak leverbaar.
80gr
wit 129912

STAFFELPRIJZEN

Voor alle papiersoorten gelden speciale prijzen bij
grotere hoeveelheden. Bel en informeer naar onze lage
palletprijzen. Een pallet bevat 200 pakken A4 papier à
500 vel.

404

WITHEID

CIE

•

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.

•

Pak à 500vel.
Per pak leverbaar.
• Besteladvies doos à 5 pak.
A4
80gr
wit 129427
•

Kopieer- en printerpapier

ISO

9706

CIE

170

NORM

WITHEID

500

ISO

9706

Quantore kopieer- en
printpapier Excellent

NORM

CIE

161
WITHEID

500

•

Quantore kopieer- en
printpapier Premium

•

•

•

•
•
•
•
•

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.

•
•

• Pak à 500vel.
• Per pak leverbaar.
• Besteladvies doos à 5 pak.
A4
80gr
wit 129799

•

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.

KWALITEITS

MILIEU

AANDUIDINGEN

NORMEN

•

Aan dit Quantore Excellent papier is het
Europese Ecolabel toegekend.
• Dit papier heeft een witheid van CIE170
.
• Pak à 500vel.
• Per pak leverbaar.
• Besteladvies doos à 5 pak.
A4
80gr
wit 129245
A3
80gr
wit 129451

ISO

9706
NORM

Om uw keuze te vergemakkelijken, hebben wij al onze papiersoorten van een of
meerdere sterretjes voorzien. Een prijsvoordelige papiersoort duiden we aan met één
ster, papier van de allerhoogste kwaliteit geven we vijf sterretjes. Zo bent u altijd
verzekerd van de beste koop.

Voor papier zijn er diverse productie én milieunormen. Voor de productie en
houdbaarheid zijn er ISO normen, NEN normen en DIN normen. Voor milieu zijn er ook
diverse organisaties en keuringsinstanties zoals FSC, PEFC, Blauwe Engel, Nordic
Swan, Europeesche bloem enz. Voor in deze catalogus worden al deze begrippen
uitgelegd.

Product niet gevonden? Bel ons voor meer informatie!

405

Kopieer- en printerpapier

ISO

9706
NORM

CIE

146
WITHEID

500

Fastprint kopieer- en
printpapier Economy
•

Mooie kwaliteit papier voor een
vriendelijke prijs.
• Helder wit.
• Geschikt voor kopieerapparaten en
printers.
• Dit papier heeft een witheid van CIE146.

•

Pak à 500vel.
Per pak leverbaar.
• Besteladvies doos à 5 pak.
A4
70gr
wit 129237
•

ISO

9706
NORM

CIE

146
WITHEID

500

Fastprint kopieer- en
printpapier Regular
•

Prima economy kantoorpapier.
Probleemloos te verwerken in alle
moderne kantoorapparatuur.
• Voldoet aan de houdbaarheidsnorm
ISO9706.
• Voorzien van Europees milieukeurmerk.
• Dit papier heeft een witheid van CIE146.
•

406

•

Pak à 500vel.
Per pak leverbaar.
• Besteladvies doos à 5 pak.
A4
80gr
wit 129227
A3
80gr
wit 129228
•

Kopieer- en printerpapier

ISO

9706
NORM

CIE

161
WITHEID

500

Fastprint kopieer- en
printpapier Extra
•

•
•

•
•
•
•

Geschikt voor kopieermachines, inkjeten laserprinters.
Het egale oppervlak en de neutrale
witte tint zorgen voor afdrukken van
hoge kwaliteit.
FSC-gecertificeerd.
Voorzien van Europees milieukeurmerk.
Voldoet aan de houdbaarheidsnorm
ISO9706.
Dit papier heeft een witheid van CIE161.

Pak à 500vel.
Per pak leverbaar.
• Besteladvies doos à 5 pak.
A4
80gr
wit 129235
A4
80g
wit
met 4 ponsgaten
129232
A3
80gr
wit 129236
•

•

Per pak leverbaar.
Besteladvies doos à 10 pak.
A5
80gr
wit 129238
•

ISO

9706
NORM

CIE

169
WITHEID

500

250

Fastprint kopieer- en
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.

•

Pak à 500vel.
Per pak leverbaar.
• Besteladvies doos à 5 pak.
A4
80gr
wit
A3
80gr
wit
A4
90gr
wit
A3
90gr
wit
•

•
•
•
•
•

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.

•

•

129296
129221
129386
129387

Pak à 500vel.
Per pak leverbaar.
• Besteladvies doos à 4 pak.
A4
100gr
wit 129388
•

Pak à 250vel.
Per pak leverbaar.
• Besteladvies doos à 5 pak.
A4
120gr
wit 129394
A3
120gr
wit 129395
A4
160gr
wit 746021
•

•

Pak à 250vel.
Per pak leverbaar.
• Besteladvies doos à 4 pak.
A4
200gr
wit 746019
•

Product niet gevonden? Bel ons voor meer informatie!

407

Kopieer- en printerpapier

ISO

9706
NORM

CIE

161
WITHEID

500

Discovery kopieer- en
printpapier

ISO

9706
NORM

CIE

163
WITHEID

•

500

•

Double A kopieer- en
printpapier
•
•
•
•
•
•
•

•

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.

ISO

9706
NORM

500

•
•

Dit papier heeft een witheid van
CIE163.

•
•

•

Pak à 500vel.
• Besteladvies doos à 5 pak.
A4
70gr
wit
A4
80gr
wit
A4
90gr
wit
A3
80gr
wit

130303
130305
130307
130306

•
•

Discovery 75gr. de volgende generatie
kantoorpapier.
Eco-efficiënt papier.
Het papier combineert prestatie met
ecologie.
Ecologisch papier.
Minder zwaar betekent ecologisch meer
verantwoord.
Meer papier waarvoor dezelfde
hoeveelheid natuurlijke bronnen
worden gebruikt.
Non-stop printen.
Het hoge niveau van stijfheid en dikte
zorgen voor een uitstekende prestatie
zonder papierstoringen.

•

•
•

Pak à 500vel.
Per pak leverbaar.
• Besteladvies doos à 5 pak.
A4
75gr
wit 129103
A3
75gr
wit 129104
•

WITHEID

250

ISO

9706

Topkwaliteit papier voor mooi
kopieerwerk.
Ecolabel- en FSC-gecertificeerd.
Voorzien van ColorLok technologie,
waardoor het papier sneller droogt en
afdrukken met een inkjetprinter beter
tot hun recht komen.
Voldoet aan de houdbaarheidsnorm
ISO9706.
Dit papier heeft een witheid van CIE171.

•

Pak à 500vel.
Per pak leverbaar.
• Besteladvies doos à 5 pak.
A4
80gr
wit
A3
80gr
wit
A4
90gr
wit
A3
90gr
wit

•

Pak à 500vel.
Per pak leverbaar.
• Besteladvies doos à 4 pak.
A4
110gr
wit 130030
A3
110gr
wit 130080

130010
130060
130020
130070

CIE

170
WITHEID

500

•

Clairefontaine kopieer- en
printpapier
•

•

Pak à 250vel.
• Per pak leverbaar.
• Besteladvies doos à 5 pak.
A4
120gr
wit 130040
A3
120gr
wit 130090

•

•

•

•
•

•

408

•

170

NORM

•

100% Gegarandeerd.
FSC-gecertificeerd.
• Voorzien van EU Ecolabel.
• Voldoet aan de houdbaarheidsnorm
ISO9706.
• Dit papier heeft een witheid van CIE161.
•

CIE

ClairAlfa kopieer- en
printpapier
•

•

Pak à 250vel.
Per pak leverbaar.
• Besteladvies doos à 4 pak.
A4
160gr
wit 130050
A3
160gr
wit 130100
•

•
•

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.
•

•

Pak à 500vel.
Per pak leverbaar.
• Besteladvies doos à 5 pak.
A4
80gr
wit 130045
•

Kopieer- en printerpapier

RECYCLED
PAPIER

ISO

9706
NORM

CIE

169
WITHEID

500

Navigator kopieer- en
printpapier Universal
ISO

•

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 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.

•

FSC-gecertificeerd.
• Voorzien van EU Ecolabel.
• Voldoet aan de houdbaarheidsnorm
ISO9706.
• Dit papier heeft een witheid van
CIE169.
•

Pak à 500vel.
Per pak leverbaar.
• Besteladvies doos à 5 pak.
A4
80gr
wit 129097
A3
80gr
wit 129098
•

• Doos à 2500 vel.
A4
80gr

wit 129137

9706
NORM

CIE

150
WITHEID

500

Balance Pure kopieer- en
printpapier
•

BalancePure® is een recycled helderwit
ongestreken kantoorpapier, gemaakt
van 100% gerecyclede vezels.
• Chloorvrij en zonder optische
witmakers geproduceerd.
• Dankzij de zorgvuldige voorselectie en
sortering van wit gebruikt
kantoorpapier heeft BalancePure®
hetzelfde kwaliteitsniveau als houtvrij
ongestreken kantoorpapier.

A4

80gr

wit 129400

A4
A3
A4
A3

A4
A3
A4
A3

120gr
120gr
160gr
160gr

wit
wit
wit
wit

•

BalancePure® is FSC-gecertificeerd,
draagt het EU eco-label en is
verouderingsbestendig volgens ISO
9706.
• Dit papier heeft een witheid van
CIE150.

ISO

9706
NORM

CIE

169
WITHEID

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.
FSC én Europese bloem gecertificeerd.
Voldoet aan de houdbaarheidsnorm
ISO9706.
Dit papier heeft een witheid van CIE169
en is verkrijgbaar in diverse
gramgewichten.

90gr
90gr
100gr
100gr

wit
wit
wit
wit

129127
129128
129129
129130

Product niet gevonden? Bel ons voor meer informatie!

129131
129133
129134
129136

409

Kopieer- en printerpapier
> GEKLEURD PAPIER

ISO

9706
NORM

Fastprint Color gekleurd
printpapier
•

Topkwaliteit kantoorpapier.
Geschikt voor kopieermachines en
inkjet- en laserprinters.
• Egaal, kleurrijk oppervlak voor briljante
en opvallende afdrukken van hoge
kwaliteit.
• Verouderingsbestendig volgens
ISO9706.
•

•

Uit 100% chloorvrij gebleekte cellulose.
Op de vorige pagina's staat een volledig
overzicht van alle specificaties die wij u
kunnen leveren.
• Voorzien van Europees milieukeurmerk.
• FSC-gecertificeerd.
•

ISO

9706
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.

• Pak à 2000vel.
kanariegeel
roze
lichtblauw
creme
zalm
appelgroen
wit

129720
129721
129722
129723
129724
129725
129726

•

Pak à 500vel.
Per pak leverbaar.
• Besteladvies doos à 5 pak.
A4
80gr cardinaal rood
A4
80gr caribien blauw
A4
80gr
grasgroen
A4
80gr
zonnegeel
A4
80gr
zalmrose
A4
80gr
azuurblauw
A4
80gr
groen
A4
80gr
geel
A4
80gr
oranje
A4
80gr
lila
A4
80gr
rose
A4
80gr
crème
•

500

Clairfontaine Trophee
gekleurd printpapier
•

Het mooie Clairfontaine Trophee
kopieerpapier is verkrijgbaar in 12 fraaie
kleuren.
• FSC-gecertificeerd.

412

130202
130203
130204
130205
130209
130213
130214
130215
130216
130217
130218
130219

Kopieer- en printerpapier
> PAPIER VOOR KLEURENLASERPRINTERS

ISO

9706
NORM

CIE

160
WITHEID

500

250

Color Copy
kleurenlaserprinter papier
•
•

•

•

•
•
•

Of het nu gaat om professionele
presentaties, indrukwekkende
afbeeldingen of sprekende grafieken,
Color Copy garandeert optimale
resultaten op alle kleuren laserprintersen 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.
Voldoet aan de houdbaarheidsnorm
ISO9706.
CO2-neutraal geproduceerd.

Dit papier heeft een witheid van
CIE160.

•

Pak à 500vel.
Per pak leverbaar.
• Besteladvies doos à 5 pak.
A4
90gr
A3
90gr
A4
100gr
•

•

Pak à 250vel.
Per pak leverbaar.
• Besteladvies doos à 7 pak.
A4
120gr
A3
120gr
•

129899
129880
129882

129900
129901

•

Pak à 250vel.
Per pak leverbaar.
• Besteladvies doos à 4 pak.
A3
200gr
•

•

Pak à 500vel.
Per pak leverbaar.
• Besteladvies doos à 4 pak.
A3
100gr.
A3+
100gr
305x457mm
A3+
120gr
305x457mm
•

129883
129896
129897

• Pak à 125vel.
• Per pak leverbaar.
• Besteladvies doos à 6 pak.
A4
160gr
A3
160gr
A3+
160gr
305x457mm
A4
200gr

ISO

9706
NORM

250

ISO

9706

129886
129887
129898
129888

29889

•

Pak à 125vel.
Per pak leverbaar.
• Besteladvies doos à 7 pak.
A4
250gr
A3
250gr

129902
129903

• Pak à 125vel.
• Per pak leverbaar.
• Besteladvies doos à 6 pak.
A4
120gr

130130

• Pak à 250vel.
• Per pak leverbaar.
• Besteladvies doos à 4 pak.
A4
160gr
A4
190gr

130140
130150

•

CIE

170
WITHEID

500

125

NORM

Clairfontaine DCP
kleurenlaserprinter papier

CIE

160
WITHEID

250

•

Color Copy
kleurenlaserprinter papier
Coated
•
•

•
•
•
•
•
•

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
CIE160.

•

•

Pak à 250vel.
Gloss coated
135gr
170gr
200gr
250gr

•

•

129890
129891
129892
129877

•

Pak à 250vel.
Silk coated.
135gr
170gr
200gr
250gr
•

129893
129894
129895
129876

•
•
•

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.

• Pak à 500vel.
• Per pak leverbaar.
• Besteladvies doos à 5 pak.
A4
80gr
A4
90gr
A4
100gr

•

Pak à 125vel.
Per pak leverbaar.
• Besteladvies doos à 6 pak.
A4
210gr
•

130160

•

Pak à 125vel.
Per pak leverbaar.
• Besteladvies doos à 5 pak.
A4
250gr

130170

Product niet gevonden? Bel ons voor meer informatie!

413

130011
130110
130120

•

Kopieer- en printerpapier
> INKJETPAPIER
BESTE KOOP

50

20

Quantore Fotopapier
•

Kwaliteitspapier dat voldoet aan onze
hoge eisen.
• Geeft fotorealistische afdrukken.
• Zeer geschikt voor de meeste
inkjetprinters.
• Verpakt in handige kartonnen doos.

HP inkjetpapier A4 foto
•

Extra kwaliteit inkjetpapier voor printen
met een hoge resolutie.
• Instant dry.
• Intensieve kleuren en superieur
contrast.
• Leverbaar in diverse kwaliteiten.

A4 240gr glans
A4 230gr mat glans
A4 195gr glans
A4 170gr mat glans
10x15cm 245gr glans
A4 240gr glans
A4 230gr mat glans
A4 195gr glans

A4 250gr
25vel
A4 250gr
50vel
A4 200gr
25vel
A4 200gr
100vel
A4 300gr
50vel
A4 300gr
20vel
A4 300gr
20vel

50vel
50vel
50vel
50vel
50vel
20vel
20vel
20vel

129360
129361
129362
129363
129364
129350
129351
129356

advanced photo glossy
Q5456A 129920
advanced photo glossy
Q8698A 129921
everyday photo matglanzend
Q5451A 129354
everyday photo matglanzend
Q2510A 129399
premium photo glossy
CR674A 129189
premium photo glossy
CR672A 129575
premium semi glossy
CR673A 129002

HP inkjetpapier
•

Helder wit printpapier voor een sterk
kleurcontrast.
• Speciaal ontwikkeld voor topkwaliteit
kleurenafdrukken.

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.

A4 120gr
200vel
A4 180gr
100vel
A4 180gr
50vel
A3 180gr
50vel
HP
12vel

dubbelzijdige coating
Q6593A
superior mat
Q6592A
superior glossy
C6818A
superior glossy
C6821A
T-shirt transfers
C6050A

129200
129370
129570
129278
129292

10x15cm-ZR250gr advanced photo
glossy
25vel
Q8691A 129924
10x15cm-ZR250gr advanced photo
glossy
60vel
Q8008A 129925
10x15cm-ZR250gr advanced photo
glossy
100vel
Q8692A 129135
13x18cm-ZR250gr advanced photo
glossy
25vel
Q8696A 129926
10x15cm-ZR200gr premium photo
glossy
100vel
CR757A 129293
10x15cm-ZR300gr premium photo
glossy
25vel
CR677A 129120
13x18cm-ZR300gr premium photo
glossy
20vel
CR676A 129639
10x15cm-ZR
300gr premium photo
glossy
50vel
CR695A 411391
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Kopieer- en printerpapier
> INKJETPAPIER GROOTFORMAAT

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/GISspecialisten te worden gebruikt voor
allerlei toepassingen variërend van
proefdrukken en tekeningen tot
posters en presentaties.
Q1396A
610mmx45,7m
80gr universal bond papier
Q1397A
914mmx45,7m
80gr universal bond papier
Q1398A
1067mmx45,7m
80gr universal bond papier
C6035A
610mmx45,7m
90gr bright white
C6036A
914mmx45,7m
90gr bright white

129175
129176
129177
129578
129576

Q1444A
814mmx45,7m
90gr bright white
C6810A
914mmx91,4m
90gr bright white
C6019B
610mmx45,7m
90gr coated
C6020B
914mmx45,7m
90gr coated
C6567B
1067mmx45,7m
90gr coated
Q1441A
841m mx45,7m
90gr coated
Q1404B
610mmx45,7m
90gr universal coated
Q1405B
914mmx45,7m
90gr universal coated
Q1406A
1067mmx45m
95gr universal coated
Q1412A
610mmx30,5m
120gr universal coated
C6029C
610mmx30,5m
130gr Heavyweight coated mat
C6030C
914mmx30,5m
130gr Heavyweight coated mat

129619
129169
129595
129596
129166
129294
129178
129179
129180
129181
129161
129358

Fastprint CAD-GIS
inkjetpapier
•
•
•
•

•

•
•

•

•

Rol papier voor de inkjetprinter/plotter.
Speciaal geschikt voor CAD/GIS
toepassingen.
Uitermate geschikt voor o.a OCÉ
printers.
Fastprint CAD/GIS inkjetpapier 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.
Fastprint CAD/GIS Extra is geschikt
voor zowel dye en gepigmenteerde
inkten. De speciale dubbelzijdige
oppervlaktebehandeling verbetert de
outdoor eigenschappen in vochtige
weersomstandigheden.
Fastprint CAD/GIS Coated is een
hoogwaardig mat gecoat papier
speciaal aanbevolen voor presentaties
van CAD-en GIS-tekeningen met
vlakvulling.
Vervaardigd uit FSC-gecertificeerde
grondstoffen.
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•

Presentatie kwaliteit
Scherpe lijnen
• Goed contrast
• Veegvaste oppervlak
•

• Doos à 3 rollen.
610mmx50m 80gr
841mmx50m 80gr
914mmx50m 80gr
610mmx50m 90gr
841mmx50m 90gr
914mmx50m 90gr
610mmx50m 90gr extra
914mmx50m 90gr extra
914mmx45m 90gr coated

129620
129621
129622
129623
129624
129625
129626
129627
129628

Schrijf-en spiraalblokken
> SCHRIJFBLOKKEN

•

Per stuk leverbaar.
Besteladvies pak à 5 stuks.
A4 gelinieerd
A4 ruit 5mm
A4 blanco

091225
091226
091227

• Per stuk leverbaar.
• Besteladvies pak à 5 stuks.
A5 gelinieerd
A5 ruit 5mm
A5 blanco

091228
091229
091230

• Per stuk leverbaar.
• Besteladvies pak à 10 stuks.
A6 gelinieerd

091231

• Besteladvies pak à 12 stuks.
A7 gelinieerd

091232

A4 lijn
A4 ruit 5mm
A4 ruit 10mm
A4 blanco
A4 gelinieerd 150vel
A4 blanco
A4 ruit 10mm
A4 ruit 5mm

091275
091244
091245
091246
091274
091276
091277
091278

•

100

Quantore schrijfblok
•

Schrijfblok met 100vel schrijfpapier.
60gr papier.
• Kopgeniet met kopbandlinnen en
microperforatie.
• Vervaardigd uit FSC-gecertificeerde
grondstoffen.
•

23

100

2

Quantore interieur 23gaats
•

70gr papier.
23-gaats perforatie.
• A4-formaat.
• Vervaardigd uit FSC-gecertificeerde
grondstoffen.
•

418

100

Quantore cursusblok
•

Schrijfblok met 100vel.
80gr papier.
• Zijgelijmd met twee ponsgaten.
• Vervaardigd uit FSC-gecertificeerde
grondstoffen.
•

A4 gelinieerd
A4 ruit 5mm
A4 ruit commercial 4x7mm

091280
091279
091281

Schrijf-en spiraalblokken

4

80
50

Oxford schrijfblok geel
papier 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 met 4-gaats
(A4) perforatie.
Met water en vuilafstotende kartonnen
kaft.

Oxford schrijfblok Smart
Original
•

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.
•

• Per stuk leverbaar.
• Besteladvies pak à 5 stuks.
A4 gelinieerd
100106287

011335

•

Per stuk leverbaar.
Besteladvies pak à 10 stuks.
A4 gelinieerd
100050240

040198

• Per stuk leverbaar.
• Besteladvies pak à 5 stuks.
A4 gelinieerd zijspiraal
A4 ruit 5mm zijspiraal
A5 gelinieerd kopspiraal

091239
091241
091240

•

> SPIRAALBLOKKEN

23

100
100

Quantore collegeblok 23gaats
•
•
•
•
•
•

Schrijfblok met 100vel schrijfpapier.
70gr papier.
Met 23-gaats perforatie.
Zijspiraal met microperforatie.
A4-formaat.
Vervaardigd uit FSC-gecertificeerde
grondstoffen.

Quantore schrijfblok met
dubbelspiraal
•

• Per stuk leverbaar.
• Besteladvies pak à 5 stuks.
A4 gelinieerd
A4 ruit 5mm
A4 ruit 10mm

Schrijfblok met 100vel schrijfpapier.
70gr papier.
• Uitscheurbare vellen door middel van
microperforatie.
• Vervaardigd uit FSC-gecertificeerde
grondstoffen.
•

091248
091249
091250

Product niet gevonden? Bel ons voor meer informatie!
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Schrijf-en spiraalblokken

23

100

Quantore collegeblok 4 in 1
•
•
•
•
•
•
•
•

Schrijfblok met 100 vel schrijfpapier.
70gr papier.
Met 23-gaats perforatie.
Zijspiraal met microperforatie.
A4-formaat.
Met 4 tabbladen voor onderlinge
verdeling.
Vervaardigd uit FSC-gecertificeerde
grondstoffen.
200vel.

A4 gelinieerd 4in1

091283

70

4

90

Oxford Black and Red
spiraalboek met harde
kartonnen kaft

Oxford Essentials
European boek
•
•
•
•
•

Oxford Office projectbook met
dubbelspiraal.
Optik Paper 90gr. papier, laat geen inkt
door en is extra wit.
Schrijft zeer fijn en snel door het extra
gladde oppervlak.
Uitscheurbare vellen met 4-gaats
perforatie.
Met drie verplaatsbare polypropyleen

tabbladen voor het maken van een
eigen indeling.
• Vier kleursectoren (randen) op het
papier.
• Met insteekvak om documenten in op
te bergen.
• Per stuk leverbaar.
• Besteladvies pak à 5 stuks.
A4 gelinieerd
100100748

011350

•

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 gelinieerd
A4 ruit 5mm
A5 gelinieerd
A5 ruit 5mm

400047608
400047609
400047651
400047652

011500
011501
011502
011503

70
120

Oxford Black and Red
spiraalboek PP kaft

Oxford Essentials
spiraalblok

•

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
stevige zwarte kunststof kaft en een
rode dubbelspiraal.

•
•

Met elastieksluiting.
• 90grs Optik Paper, dat doordrukken
voorkomt.
• 70vel.

•

A4 gelinieerd
A4 ruit 5mm

•

400047653
400047654

011504
011505

•
•

•

72

•
•
•
•

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.

•

Kaft in assorti kleuren.
Met verplaatsbare bladwijzer/liniaal.
• Per stuk leverbaar.
• Besteladvies pak à 5 stuks.
A4+ gelinieerd
100103461 011340
A4+ ruit 5mm
100104364 011339
A5 gelinieerd
100103741 011338
9x14cm gelinieerd 400005630 011468
•

90

Oxford Essentials
adresboek
•

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.

Oxford Urban Mix
adresboek
•
•

Ruimte voor naam, adres, woonplaats,
telefoonnummer, faxnummer, mobiel
nummer en e-mailadres.
• Kaft in assorti kleuren.

•

• Per stuk leverbaar.
• Besteladvies pak à 5 stuks.
A5
100101258

•

011371

•
•

•

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.

• Per stuk leverbaar.
• Besteladvies pak à 10 stuks.
A5 gelinieerd
100104216

011368
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90

50

Oxford MyColour
spiraalblok
•

80

Oxford MyColour
adresboek
•
•
•
•
•
•

Oxford MyColour spiraalblok adresboek.
Met dubbelspiraal.
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 90grs papier, extra glad
en extra wit.
• Afmetingen 120x148mm.

•
•

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.
Hoge kwaliteit 90gr papier, extra glad
en extra wit.

• Per stuk leverbaar.
• Besteladvies pak à 5 stuks.
A4 50 vel gelinieerd 100102406
011473
A4 90 vel gelinieerd

100104241

A5 90 vel gelinieerd

100104780

011474
011472

90

Oxford Woman
spiraalblok
•
•
•
•
•
•
•

Oxford Woman.
Dubbelspiraal notebook.
Optik Paper 90grs papier, laat geen inkt
door en is extra wit.
Schrijft prettig en snel door het extra
gladde oppervlak.
90vel.
Voorzien van uitneembare
bladwijzer/liniaal.
Met kaft in trendy kleuren.

• Per stuk leverbaar.
• Besteladvies pak à 5 stuks.
A4 gelinieerd
100100788
A5 gelinieerd
100101291

011418
011419

90

23

17

Oxford Urban Mix
spiraalblok

80

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 23gaats perforatie.
• 80vel.
•

•

A4 gelinieerd
A4+ ruit 10mm

400075590
400075589

011486
•

011485
A5+ 17-gaats gelinieerd
400075588

•
•

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.

• Per stuk leverbaar.
• Besteladvies pak à 5 stuks.
A4 gelinieerd
100101918
A4 ruit 5mm
100101421
A5 gelinieerd
100101300
A5 ruit 5mm PP
100104341

011346
011345
011344
011343

• Verpakkingseenheid pak à 10 stuks.
110x170mm gelinieerd
100105213
011361
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80

Oxford International
Activebook
•
•
•
•
•
•
•

Oxford International Activebook met
dubbelspiraal.
Voor de manager die veel onderweg is.
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 12gaats perforatie voor in organizers.
Met verplaatsbaar tabblad en een
mapje om documenten in op te bergen.

4

4

•

Vuil- en vochtafstotende harde
kunststof kaft.
• Per stuk leverbaar.
• Besteladvies pak à 5 stuks.
A4+ gelinieerd PP kaft oranje
100102994 011390
A4+ ruit 5mm PP kaft grijs
100104329 011389
A5+ gelinieerd PP kaft oranje
100104067 011388

80

Oxford International
Meetingbook
•

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.

•

Met dossiermap met 3 kleppen achterin
voor het opbergen van losse
documenten.
• Compleet met elastosluiting.
• Per stuk leverbaar.
• Besteladvies pak à 5 stuks.
A4+ gelinieerd PP kaft oranje
100104296
A5+ gelinieerd PP kaft oranje
100103453

011394
011416

80

Oxford International
Organiserbook
•
•
•
•
•

•

Oxford International Organiserbook met
dubbelspiraal.
Optik Paper 80grs papier, laat geen inkt
door en is extra wit.
Schrijft zeer fijn en snel door het extra
gladde oppervlak.
80 uitscheurbare vellen met 4-gaats
perforatie.
Met dossiermap met 3 kleppen achterin
voor het opbergen van losse
documenten.
6 vaste tabbladen.

•
•

Compleet met elastosluiting.
Met harde kunststof kaft.

• Per stuk leverbaar.
• Besteladvies pak à 5 stuks.
A4+ gelinieerd
100100462

011411

4
80

Oxford International
Notebook

Oxford International
Adressbook
•
•
•
•
•

Oxford International adresboek 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.

80

•
•

Ruimte voor naam, adres, woonplaats,
telefoonnummer, faxnummer, mobiel
nummer en e-mailadres.
• Stevige kunststof kaft.
• Inclusief correctie-etiketten.

•

• Per stuk leverbaar.
• Besteladvies pak à 5 stuks.
A5 PP kaft grijs
100103165

•

011395

•
•

•

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 12gaats perforatie voor in organizers.
Met harde kartonnen kaft.

• Per stuk leverbaar.
• Besteladvies pak à 5 stuks.
A4+ gelinieerd oranje 100104036 011386
A4+ ruit 5mm grijs 100103664 011385
A5+ gelinieerd oranje100102680 011384
• Met scanfunctie.
A5+ ruit 5mm grijs 100101849 011383
A4+ gelinieerd
400055726 011370
A4+ ruit 5mm
400055725 011369
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Schrijfmappen
> SCHRIJFMAPPEN

4

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.

Rillstab tabbletmap
Geneve

Rillstab schrijfmap
Antwerpen

•

•

•
•

•
•
•

iPad Geneve A4.
Vervaardigd uit lederlook materiaal.
Insteekvak voor iPad (Air) 2-3-4 / tablet
formaat maximaal 10" / laptop formaat
7"-9"-10".
Insteekvak voor A4 documenten.
Vak voor visitekaartjes.
Twee elastiek vakken voor schrijfgerei /
usb stick.

426

•

Rechter binnenzijde A4 schrijfblok
gelinieerd.
• Afsluitbaar met rits.
• Formaat 25x34cm.
• Kleur zwart.

•
•
•
•

zwart

98574

513031

•

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.
Kleur zwart.

•

De map is met een rits afsluitbaar.
Afmetingen 275x365mm.
• Kleur zwart.
•

zwart

zwart

513043

98527

513034

Schrijfmappen
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Rillstab schrijfmap
Maastricht
•
•

•
•
•
•
•
•

Schrijfmap Maastricht is
vervaardigd uit lederlook materiaal.
Aan de linker binnenzijde zitten
diverse insteekvakken voor
visitekaartjes en A4 documenten.
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.
Kleur zwart.

2

Rillstab schrijfmap
Roermond
•
•

•

•
•

25mm zwart
40mm zwart

98544
98504

513037
513038

Multifunctionele map Roermond is
gemaakt van lederlook materiaal.
Aan de linker binnenzijde zitten
insteekvakken voor A4 documenten,
visitekaartjes, schrijfgerei en telefoon.
In het midden van de map zit een
uitneembaar 2- en 4-rings rond
mechaniek ø25mm.
Op de rechter binnenzijde een A4 50vel
gelinieerd schrijfblok.
Tevens een uitneembaar klembord op
de achterzijde voorzien van een stevige
papierklem.

•

Een extra insteekvak met ritssluiting op
de buitenzijde van de map.
• De map is voorzien van een handvat en
is geheel afsluitbaar met rits.
• Afmetingen 29x34cm.
• Kleur zwart.
25mm zwart

98584

513020

bordeaux
zwart
blauw

98413
98414
98415

513022
513021
513023

Product niet gevonden? Bel ons voor meer informatie!

427

Rillstab schrijfmap
Excellent De Luxe
•
•

•
•
•

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.
• Kleur zwart.
•

A4 25x36cm zwart
A5 20x25cm zwart

98444
98994

513039
513040

Rillstab schrijfmap
Utrecht
•

Rillstab schrijfmap
Minervum

•

•

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 Utrecht is gemaakt van
lederlook materiaal.
Aan de linker binnenzijde zitten 4
insteekvakken voor visitekaartjes, A5
en A4 documenten.
In het midden een balpenhouder.
Op de rechter binnenzijde een A4 50vel
gelinieerd schrijfblok.
Op de voorzijde 2 goudkleurige
stoothoeken.
Afmetingen 25x33cm.

Schrijfmappen

Rillstab schrijfmap
Messina
•

Luxe schrijfmap Messina vervaardigd
uit generfd lederlook materiaal.
• Aan de linker binnenzijde diverse
insteekvakken voor visitekaartjes, pen
en A4 documenten.
• Aan de rechter binnenzijde een A4
gelinieerd schrijfblok.
• Formaat gesloten ± 33x24x2,5cm.

zwart
rood
paars
roze

513044
513047
513048
513049

Van der Spek
schrijfmap 384

Van der Spek
schrijfmap 353

•
•
•
•
•
•

Buffellederen schrijfmap.
A5-formaat.
Met A5 insteek flap, 1 kleiner vak en 2
visitekaartvakjes.
Elastische penlus en schrijfblok
insteek.
Afmetingen 222x176x28mm.

•
•
•
•

zwart
bruin

513075
513074

•

Nerflederen schrijfmap.
Royale A4 ritsmap met diep soufflé vak
over de volle breedte.
Met ritsvak en 2 lange insteekvakken.
4 visitekaartvakjes.
Elastische penlus en schrijfblok
insteek.
Formaat 36,3x26,2cm.

zwart
bruin

513053
513052

zwart nerfleder
bruin nerfleder
zwart buffelleder
bruin buffelleder

513057
513056
513071
513070

4

Van der Spek
schrijfmap 2041
•

Van der Spek schrijfmap
393

•
•

•

Luxe lederen A4 schrijfmap.
• Met A4 insteek flap, A5 vak en 2
visitekaartvakjes.
• Elastische penlus en schrijfblok
insteek.
• Formaat 32,3x23,6cm.

•

zwart nerfleder
bruin nerfleder
zwart buffelleder
bruin buffelleder

513051
513050
513069
513068

•
•
•

Royale lederen A4 ritsmap met 25mm
mechaniek.
Veel opbergruimte.
Met een groot en een klein insteekvak
en breed ritsvak.
6 visitekaartvakjes en venstervak.
2 royale peninsteken.
Schrijfblok insteek met daaronder een
groot insteekvak.
Formaat 35x26,7cm.
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Notitieboeken
> NOTITIEBOEKEN

Quantore notitieboek
dessin

Quantore notitieboek
•
•
•
•
•

Notititieboek met harde kaft en
sluitbaar met een elastiek.
96vel.
80gr papier.
Gelinieerd crèmekleurig schrijfpapier.
Vervaardigd uit FSC-gecertificeerde
grondstoffen.

•
•

Per stuk leverbaar.
• Besteladvies pak à 3 stuks.
A4 zwart
A5 rood
A5 zwart
A6 zwart

•

011441
011456
011442
011443

•
•
•

•
•
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A6 dessin
A5 dessin
A4 dessin

011446
011445
011444

A5 spiraal zwart

011455

Quantore notitieboek
spiraal met tabs

Quantore notitieboek
spiraal
Notitieboek met spiraal, harde kaft en
sluitbaar met een elastiek.
• 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.
Vervaardigd uit FSC-gecertificeerde
grondstoffen.

•
•
•

A5 spiraal zwart 100vel
A6 spiraal zwart 80vel

011453
011454

•

Notitieboek met spiraal, harde kaft en
sluitbaar met een elastiek.
100vel.
80gr papier.
Gelinieerd crèmekleurig schrijfpapier.
Vervaardigd uit FSC-gecertificeerde
grondstoffen.

Notitieboeken

175

Moleskine paper tablet
hard zwart
•

100 grams papier.
• Geschikt voor schrijven en tekenen.
• Het papier maakt gebruik van
onzichtbare Ncoded technologie,
waardoor de Smart Writing Pen+ kan
herkennen waar het is binnen het
notitieboek, zodat alle notities in real
time overgebracht worden van pagina
naar scherm.

De pen + herkent ook verschillende
genummerde bladen, zodat het werk
gemakkelijk gecategoriseerd kan
worden.
• De Smart Writing Set maakt het
mogelijk om met de hand geschreven
notities en schetsen die onderweg
gemaakt worden, te digitaliseren,
bewerken, organiseren en te delen van
papier naar de cloud.

•

•

•

The Smart Writing Set bestaat uit een
papieren notebook, een aluminium pen
en een mobiele app.
• De combinatie van de drie zorgt er nu
voor dat je notities en tekeningen in
één handomdraai gedigitaliseerd
worden.
• De Moleskine Smart Writing Set
digitaliseert je notities onmiddellijk.

De Paper Tablet heeft een onzichtbare
grid die de app laat weten waar je je op
de pagina en in het notaschrift bevindt.
• De Pen is een elegante aluminium pen,
die werkt met Neo-technologie en
gebruikt een verborgen camera als
digitizer om zo de data draadloos (via
Bluetooth) naar de Moleskine Notes
App door te sturen.

•

•

Een gestippeld paper tablet van
Moleskine. Het boekje bevat een
technologie dat handgeschreven tekst
omzet in een digitale tekst. Hiervoor
kan een app gedownload worden op je
telefoon. Daarnaast zijn de pagina's
rond, zodat het net lijkt op een echte
digitale tablet. Er zijn 176 pagina's om
inspiratie vast te leggen.

Papertablet notebook 13x21cm 920100
Smart - balpen zwart
920095

Zo heb je van elke schets, doodle of
nota een handige, digitale kopie.

Product niet gevonden? Bel ons voor meer informatie!
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190

Moleskine notitieboek
harde kaft zwart
•

•

•
•
•
•
•

Dit eenvoudige, maar klassieke
notitieboekje is een van de best
verkopende Moleskine's.
Deze betrouwbare reisgenoot is
perfect voor het vastleggen van
teksten, gedachten en ideeën.
Beklede kartonnen kaft met afgeronde
hoeken.
Zuurvrij papier
Bladwijzer (lintje)
Elastieken sluiting
Flexibel binnencompartiment waarin de
geschiedenis van Moleskine zit
opgeborgen.

130x210mm gelinieerd
011513
Notitieboek Moleskine ruit large
130x210mm
011514
Notitieboek Moleskine blanco large
130x210mm
011515
Notitieboek Moleskine lijn pocket
90x140mm
011516
Notitieboek Moleskine blanco pocket
90x140mm
011517

Moleskine adresboek
190

•

Moleskine notitieboek
Notebook
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Harde kaft.
70 g/m2 zuurvrij papier.
192 pagina's.
Project-planning sectie om prioriteiten
en deadlines onder controle te houden.
Genummerde pagina's en een index
voor het gemakkelijk traceren van
aantekeningen.
Uitneembare takenlijsten.
Zelfklevende tabblad.
Markeringen om gepersonaliseerde
secties te creëren.
Rug-labels voor titel, project, naam, enz.
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extra large zwart
large zwart

011364
011365

De Moleskine adresboek is geïnspireerd
op het klassieke Moleskine 'Ruled
Notebook'.
• Dit adresboek is perfect voor het
bijhouden van al je belangrijke
contacten door de gelinieerde pagina's.
• Het is uitgevoerd met gelamineerde
alfabetische A-Z tabbladen, die het
makkelijk maken om je informatie in te
delen en te vinden.
• Ieder Moleskine notitieboekje is genaaid
gebrocheerd, heeft afgeronde hoeken,
zuurvrij papier, een bladwijzer (lintje),
een elastieken sluiting en een flexibel
binnencompartiment waarin de
geschiedenis van Moleskine zit
opgeborgen.

Adresboek Moleskine large
130x210mm
Adresboek Moleskine pocket
90x140mm

011540
011541

Notitieboeken
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Oxford Beauty
Eden notitieboek

Oxford Original Blue
gebonden boek

•

Het multitasker spiraalblok is uniek
door de 3-indeling van de pagina's: een
indexsheet voor je persoonlijke
gegevens, de blanco pagina's om
schetsen of lijstjes te maken en de slim
ingedeelde gelijnde pagina's voor je
dagelijkse notities.
• Door de verplaatsbare bladwijzer
liniaal, met verschillende formaten
indexstrips, zijn je aantekeningen
eenvoudig terug te vinden.

•
•

De elastieksluiting zorgt ervoor dat
losse documenten niet kwijt raken.
• Met Optik Paper; laat geen inkt door,
zelfs als je schrijft met vulpen.
• Hoge kwaliteit 90 grams papier, extra
glad en extra wit.

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.
•

• Per stuk leverbaar.
• Besteladvies pak à 5 stuks.
A4 gelinieerd
100101292
A5 gelinieerd
100102694

040196
040197

A4 gelinieerd
A4 ruit 5mm

400047606
400047607

011408
011409

Product niet gevonden? Bel ons voor meer informatie!
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168x120mm gelinieerd
400048720

011351

• Per stuk leverbaar.
• Besteladvies pak à 5 stuks.
A4 gelinieerd
100105183
A4 blanco
100420042
A5 gelinieerd
100100745

040194
011458
040195

96

Oxford Smart Black
gebonden boek
•

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.
•

96

Oxford Black n' Red
gebonden boek
•
96

•

Oxford Essentials
gebonden boek

•

•

•

•
•
•
•
•

Oxford Office notitieboeken.
Gebonden met harde kaft.
Optik Paper 90grs papier, laat geen inkt
door en is extra wit.
Schrijft prettig en snel door het extra
gladde oppervlak.
96vel.
Met kaften in assorti kleuren.

• Per stuk leverbaar.
• Besteladvies pak à 5 stuks.
A4 gelinieerd
100105005
A4 ruit 5mm
100100570
A5 gelinieerd
100103072

•

011358
011357
011356

•
•

Het Black n’ Red gebonden notitieboek
betekent zaken doen.
De stijl en de kwaliteit zijn tijdloos.
Black n’ Red blijft de eerste keuze van
een professional die serieus genomen
wil worden.
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.
96vel.

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.

• Verpakkingseenheid pak à 12 stuks.
51x51mm geel
622-SSY 392690
47,6x76mm geel
656-SSY 392470
•

Per stuk leverbaar.
Besteladvies pak à 12 stuks.
76x76mm geel
654-SSY
76x127mm geel
655-SSY
•

392555
392565

90

Post-it Super Sticky
memoblok Ultra

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.
Notes zijn PEFC-gecertificeerd.
Voordeelpak met blokken à 90vel, niet
individueel verpakt.
Prijs per doos.

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.
• PEFC gecertificeerd.

• Bloks à 90vel.
76x127mm ultra geel

655-S

392544

Bloks à 75vel.
Per stuk leverbaar.
• Besteladvies pak à 6 stuks.
102x152mm ultra geel gelijnd
660-S

392538

•

76x76mm geel 16 blokken
654-P16
76x127mm geel 16 blokken
655-P16

•

392696
392700

Bloks à 90vel.
• Per stuk leverbaar.
• Besteladvies pak à 12 stuks.
76x76mm ultra geel
654-S

•

392543

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.
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.

90

Post-it Super Sticky
memoblok Neon assorti
•

•
•

• Per stuk leverbaar.
• Besteladvies pak à 12 stuks.
76x76mm ultra geel 2028-S

•

392701

•

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.
Kleuren: Neon Roze (2), Limoen, Ultra
Geel en Neon Oranje.
5 bloks à 90vel.
PEFC gecertificeerd.

76x76mm neon assorti 654SN 392546
76x127mm neon assorti655SN 392547
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90

90

Post-it Super Sticky
memoblok Bangkok

Post-it Super Sticky
memoblok Bora Bora

•

•

•

•

•
•
•

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.
Bloks à 90vel.

• Verpakkingseenheid pak à 12 stuks.
47,6x47,6mm kleuren
622-SSEG
392692

•

•
•

Verpakkingseenheid pak à 6 stuks.
76x76mm kleuren
654-SSEG 392695
76x127mm kleuren 655-SSEG 392698
• Verpakkingseenheid pak à 3 stuks.
101x152mm kleuren 4690-SSBK 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.
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 90vel.

• Verpakkingseenheid pak à 12 stuks.
47,6x47,6mm neon kleuren
622-SSJP 392691
• Verpakkingseenheid pak à 6 stuks.
76x76mm neon kleuren
654-SSJP 392694
76x127mm neon kleuren
655-SSJP 392699

90

Post-it Super Sticky
memoblok Rio
•

Post-it Super Sticky Notes zorgen
ervoor dat je boodschap beter en
langer blijft kleven.
• Geef uw berichten meer aandacht door
felle kleuren.
• 6 bloks à 90vel.
Verpakkingseenheid pak à 12 stuks.
47,6x47,6mm neon kleuren
622-SSRO 392484

76x127mm neon kleuren
655-SSRO
101x101mm neon kleuren
675-SSRO

• Verpakkingseenheid pak à 6 stuks.
76x76mm neon kleuren
654-SSRO 392703

• Verpakkingseenheid pak à 3 stuks.
101x152mm neon kleuren
4690-SSRO 392418

•

392708
392401

90

Post-it Super Sticky
memoblok Marrakesh
•

•

•

•
•
•

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.
Bloks à 90vel.
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Post-it Super Sticky
memoblok Miami
•

•

•

Verpakkingseenheid pak à 12 stuks.
47,6x47,6mm kleuren 622-SSMK 392496

•

• Verpakkingseenheid pak à 6 stuks.
76x76mm kleuren
654-SSMK 392709
76x127mm kleuren 655-SSMK 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.

• Verpakkingseenheid pak à 12 stuks.
47,6x47,6mm kleuren622-SSMI 392755
• Verpakkingseenheid pak à 6 stuks.
76x76mm kleuren 654-SSMI 392756
76x127mm kleuren 655-SSMI 392757
• Verpakkingseenheid pak à 3 stuks.
101x101mm kleuren 675-SSMI 392754
101x152mm kleuren 4690-SSMI 392758

Memoblaadjes en memobakjes

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.

90

Post-it Super Sticky
memoblok Rainbow
•

• Per stuk leverbaar.
• Besteladvies pak à 6 stuks.
76x76mm Fuchsia 654-SSFA
76x76mm Saffraan 654-SSSF
76x76mm Poppy 654-SSPO
76x76mm Electric blue
654-SSEB

392403
392451
392454

•
•
•
•

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.

•

76x76mm pak à 12 stuks assorti
654-SUC 392503

Post-it Super Sticky
memoblok met lijnen

Post-it Super Sticky
memoblok Meeting Notes
•

•
•

392455

180

•

•

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.

•

•
•
•

149x98,4mm
200x149mm

6445-4SS
6845-SSP

392566
392567

•

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.
Dankzij de lijnen overzichtelijk
beschrijfbaar.
Memoblok in diverse opvallende
neonkleuren.
PEFC gecertificeerd.

100x100mm gelijnd pak à 6 stuks
675SSU 392504
102X152mm gelijnd pak à 3 stuks
660SSU 392500

Product niet gevonden? Bel ons voor meer informatie!
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> ZELFKLEVENDE MEMOBLAADJES

MEEST
VERKOCHT

100

Quantore memoblaadjes
•

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.

•

Per stuk leverbaar.
Besteladvies pak à 4x3 stuks.
40x50mm 3 stuks
653 392606
•

•

Per stuk leverbaar.
Besteladvies pak à 12 stuks.
75x75mm
654 392607
75x125mm
655 392608
•

> ZELFKLEVENDE MEMOBLAADJES
NIET TE VEEL EN
NIET TE WEINIG
IN HUIS

U zit niet graag zonder, maar uw
voorraadruimte is beperkt. Wist u dat u
bij ons de meeste artikelen per stuk
kunt bestellen? Zo is ons magazijn uw
voorraad!
Voor uw bestelgemak staat bij
sommige artikelen de
verpakkingseenheid vermeld. Dit is de
meest gangbare hoeveelheid waarin
een artikel geleverd wordt.

100

Quantore memoblaadjes
gekleurd
•
•

•
•
•

438

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.

•

Blok à 400vel.
Besteladvies 6 blokken à 400 vel.
75x75mm
654 392601
•

Memoblaadjes en memobakjes

100

•

Post-it Notes memoblok
•

•
•

•
•
•

Post-it Notes is al meer dan 20 jaar de
snelste en vriendelijkste manier om te
communiceren.
Onmisbaar op ieder kantoor.
Zonder beschadiging verwijderbaar en
opnieuw te bevestigen op elke
ondergrond door speciale lijmrand.
Laat geen sporen na.
Blok à 100vel.
PEFC gecertificeerd.

Per set leverbaar.
Besteladvies pak à 4 sets.
38x51mm
653
•

392545

•

Per stuk leverbaar.
Besteladvies pak à 12 stuks.
76x76mm
654
76x127mm
655
51x76mm
656
102x76mm
657
•

392561
392562
392535
392525

• Verpakkingseenheid pak à 6 stuks.
152x102mm
659 392575

100

100

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.

•

38x51mm pak à 24 stuks
653-1T
76x76mm pak à 16 stuks
654-1T
76x127mm pak à 16 stuks
655-1T

392477
392478
392479

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.

450

Herpositioneerbaar en verwijderbaar.
Blok à 450vel met verschillende
kleuren.
• 76x76mm.
• PEFC gecertificeerd.
•

392474
392475
392476

450

Post-it Notes memoblok
kubus
•

38x51mm pak à 24 stuks
653-1RPT
76x76mm pak à 16 stuks
654-1RPT
76x127mm pak à 16 stuks
655-1RPT

Post-it Notes memoblok
kubus Neon
• Per stuk leverbaar.
• Besteladvies pak à 12 stuks.
76x76mm blauw
2028B 392585
76x76mm roze
2028P 392743
76x76mm groen
2028G 392590

•

Herpositioneerbaar en verwijderbaar.
Blok à 450vel met verschillende
kleuren.
• 76x76mm.
• PEFC gecertificeerd.
•

• Per stuk leverbaar.
• Besteladvies pak à 12 stuks.
76x76mm groen/geel/blauw/lila
2028NB 392591
76x76mm roze/geel/oranje/groen
2028NP 392622
76x76mm regenboog 2030U 392417

Product niet gevonden? Bel ons voor meer informatie!
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> ZELFKLEVENDE MEMOBLAADJES Z-NOTES

90

Post-it Super Sticky
Z-Notes geel

100

•

Quantore 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.
Gemaakt van FSC-gecertificeerde
grondstoffen.

•

•

• Per stuk leverbaar.
• Besteladvies pak à 12 stuks.
75x75mm
R330

•
•

392604

•

Als harmonica gevouwen Super Sticky
Z-Notes blijven beter en langer plakken
op bijna elke ondergrond, zowel
horizontaal als verticaal.
Met unieke lijm gemaakt uit
hernieuwbare bron en die bestaat uit
60% niet-eetbare planten die jaarlijks
aangroeien.
Fel gekleurde notes zijn ideaal om uw
berichten er uit te laten springen.
Notes zijn PEFC-gecertificeerd.
Bloks à 90vel.
Kleur geel.

• Verpakkingseenheid pak à 12 stuks.
76x76mm geel
S330-Y 392434
76x127mm geel
S350-Y 392435

90

Post-it Super Sticky
Z-Notes assorti
•

•

•
•
•
•

Als harmonica gevouwen Super Sticky
Z-Notes blijven beter en langer plakken
op bijna elke ondergrond, zowel
horizontaal als verticaal.
Met unieke lijm gemaakt uit
hernieuwbare bron en die bestaat uit
60% niet-eetbare planten die jaarlijks
aangroeien.
Fel gekleurde notes zijn ideaal om uw
berichten er uit te laten springen.
Notes zijn PEFC-gecertificeerd.
Bloks à 90vel.
76x76mm.

90

Post-it Super Sticky
Z-Notes voordeelpak
•

6 blokjes assorti Bora Bora
S330-6JP
6 blokjes assorti Bangkok
S330-6EG
6 blokjes assorti Rio
S330-6RO
6 blokjes assorti Marrakesh
S330-6MK
6 blokjes assorti Miami
S330-6MI

392581
392433
392464
392466
392759

Als harmonica gevouwen Super Sticky
Z-Notes blijven beter en langer plakken
op bijna elke ondergrond, zowel
horizontaal als verticaal.
• Met unieke lijm gemaakt uit
hernieuwbare bron en die bestaat uit
60% niet-eetbare planten die jaarlijks
aangroeien.
• Gekleurde notes zijn ideaal om uw
berichten er uit te laten springen.
• Notes zijn PEFC-gecertificeerd.

76x76mm 14 bloks + 2 gratis assorti
S330-16 392467

100

Post-it Z-Notes memoblok
•
•

90

•

Post-it Super Sticky
Z-Notes gelinieerd
•
•

Post-it® Super Sticky Z-notes.
Kanarigeel gelijnd 101mmx101mm.

440

•
•

6 blokjes geel
S440-Y

392473

•

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.

• Per stuk leverbaar.
• Besteladvies pak à 12 stuks.
76x76mm
R330
127x76mm
R350

392619
392618

Memoblaadjes en memobakjes

100
100

Post-it Z-Notes memoblok
Neon
•
•
•
•
•
•
•

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.

Post-it Z-Notes
memoblok recycled
•
•

Per stuk leverbaar.
• Besteladvies pak à 6 stuks.
76x76mm roze/geel neon
392621
76x76mm 6 blokjes neon assorti 392422
76x76mm 12 blokjes neon assorti
+ 2 gratis
392702

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.

•

Post-it Notes van 100% recycled papier,
inclusief de verpakking.
• Voorzien van Blauwe Engel keurmerk .
• Verpakt per 6 bloks à 100vel.
76x76mm geel
R330-1B 392406
76x76mm regenboogR330-1GB 392407

100

Post-it Z-Notes
memoblok recycled tower
•

Voor gebruik in speciale Z-notehouder.
Post-it Notes van 100% recycled papier,
inclusief de verpakking.
• Voorzien van het Blauwe Engel
keurmerk.
• 76x76mm.
•

•

Eco-efficiënte bulkdispenser, de 16
blokjes zijn niet individueel verpakt.

76x76mm geel

R330-1T

392408

200

Post-it Z-Notes
zuignapdispenser recycled
•
•
90

•

Post-it Z-Notes dispenser
blauw/wit
•
•

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.

•

76x76mm met 8 bloks assorti

•

392463

•

Neem één velletje weg en het volgende
staat al klaar voor het volgende bericht.
Leuke bedrukte box met 200vel
notitiepapier.
Deze speciale dispenser zuigt zich vast
aan het oppervlak maar is toch weer te
verwijderen.
Met één hand te bedienen terwijl u met
de andere bijvoorbeeld telefoneert.
Post-it Notes van 100% recycled papier,
inclusief de verpakking.
Voorzien van Blauwe Engel keurmerk.

76x76mm geel

B330

392410

Product niet gevonden? Bel ons voor meer informatie!
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Memoblaadjes en memobakjes

90

Post-it Z-Note dispenser
Kat

100

Post-it Z-Notes
dispenser C36
•

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.
• 12 blokjes Z-notes met gratis dispenser.
• PEFC gecertificeerd.
zwart met 12 blokjes
Z-notes geel
PBL-B12Y

392676

Kat dispenser vrolijkt je bureau op door
zijn unieke en functionele design.
• Notes met super lijm gemaakt uit
hernieuwbare bron en die bestaat uit
60% niet-eetbare planten die jaarlijks
aangroeien.
• Notes zijn PEFC gecertificeerd.
• Geleverd incl. 1 blok Super Sticky ZNotes 76x76mm à 90vel.

wit

CAT-330

392428

appel dispenser

APL-330

392424

76x76mm met 1 blok geel
PRB-330

392456

100

Post-it Z-Note dispenser
Appel
•
•
•
•
•

100

Trendy appelvormige Z-notes
dispenser.
Bij het uitnemen komt er een nieuw
velletje omhoog.
Met één hand te bedienen terwijl u met
de andere bijvoorbeeld telefoneert.
Rode dispenser met kanariegeel blokje
Z-Notes van 76x76mm.
PEFC gecertificeerd.

90

Post-it Z-Notes dispenser
Millennium

Post-it Z-Notes dispenser
Pro

•

•

Post-it design bureaudispenser voor Znotes.
• Bij het uitnemen komt er een nieuw
velletje omhoog.
• Met één hand te bedienen terwijl u met
de andere bijvoorbeeld telefoneert.
• PEFC gecertificeerd.

442

voor Post-it Z-Notes 76x76mm
inclusief 1 blokje
C2014 392638
voor Post-it Z-Notes 76x127mm
inclusief 1 blokje
C2015 392652

Post-it design bureaudispenser voor Znotes.
• Bij het uitnemen komt er een nieuw
velletje omhoog.
• Met één hand te bedienen terwijl u met
de andere bijvoorbeeld telefoneert.
• PEFC gecertificeerd papier.

Memoblaadjes en memobakjes
> MEMOBAKJES -EN BLAADJES

1000

900

Quantore memokubus

Quantore memoblok
kopgelijmd

•

Kunststof houder.
Inclusief ±1000 memoblaadjes.
• 70gr papier.
• Formaat 10x10x10cm.
• Gemaakt van FSC-gecertificeerde
grondstoffen.
•

•

Witte memoblaadjes.
70gr papier.
• Kopgelijmd.
• Gemaakt van FSC-gecertificeerde
grondstoffen.
•

wit
zwart
transparant

392457
392458
392459

• Per stuk leverbaar.
• Besteladvies pak à 12 stuks.
98x98x90mm 900vel

392465

> MEMOBAKJES -EN BLAADJES
ALLES IN
ÉÉN HAND

Eén adres, één bestelling, één levering en
één factuur: dat is wel zo overzichtelijk!
Of u nu kantoorartikelen,
computersupplies, papierwaren,
facilitaire producten of kantoormeubilair
nodig hebt. Een vaste leverancier is
overzichtelijk, efficiënt én voordelig. Onestop-shopping, wie wil dat nu niet.

900

200

Quantore memoblaadjes
• Per stuk leverbaar.
• Besteladvies pak à 12 stuks.
90x90x90mm
900vel
94x94x90mm
900vel
140x90x20mm
200vel

392485
392486
392487

Product niet gevonden? Bel ons voor meer informatie!
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•

Witte memoblaadjes voor in uw
memobakjes.
• 70gr papier.
• FSC-gecertificeerd.

Schriften
> SCHRIFTEN

40

40

• Verpakkingseenheid pak à 5 stuks.
gelinieerd
011310

Schrift A5

• Verpakkingseenheid pak à 5 stuks.
gelinieerd
011313

Schrift A4
•

Verpakkingseenheid pak à 5 stuks.
ruit 10mm
011311

•

Formaat 21x16,5cm.
• 40vel - 80blz.
• Vier kleuren assorti.
• 70gr chloorvrij gebleekt papier.

• Verpakkingseenheid pak à 5 stuks.
ruit 5mm
011312

•

Formaat 29,7x21cm.
• Vier kleuren assorti.
• 70gr chloorvrij gebleekt papier.
• 40vel - 80blz.

36

• Verpakkingseenheid pak à 5 stuks.
ruit 5mm
011315
• Verpakkingseenheid pak à 5 stuks.
ruit 10mm
011314

• Besteladvies pak à 10 stuks.
A4 gelinieerd 72blz

011481

• Met violette kantlijn.
A4 ruit 10mm 72blz

011482

• Met rode kantlijn.
A5 gelinieerd 72blz

011479

• Geen kantlijn.
A5 ruit 5mm 72blz

011480

Oxford school schriften

200

100

80

Schrift met harde kaft
•
•

Schrift met harde kaft.
Houtvrij schrijfpapier.

444

• Verpakkingseenheid pak à 10 stuks.
A4 gelinieerd 160blz assorti
011447
A5 gelinieerd 160blz assorti
011448

• Per stuk leverbaar.
• Besteladvies pak à 5 stuks.
A5 gelinieerd 400blz zwart
A4 gelinieerd 200blz zwart

011452
011450

•

Schriften met soepele kartonnen kaft.
Met Optik Paper; laat geen inkt door,
zelfs geen vulpeninkt.
• Met 36vel - 72blz geniet papier.
• Hoge kwaliteit 90 grams papier, extra
glad en extra wit.
• Per stuk/ pak leverbaar.
•

Kantoorboeken
> KANTOORBOEKEN

144

96

64

80

96

Atlanta notitieboek
breedkwarto
•
•
•
•
•
•

Kantoorboek met harde kaft.
Houtvrij gelinieerd schrijfpapier.
Etiket op de voorzijde.
Gelijmd gebonden.
Linnen rug.
Formaat 210x165mm.

48

Atlanta notitieboek
breedfolio
•
•

Besteleenheid pak à 5 stuks.
blauw
128blz. 2101223600 030203
blauw
160blz. 2101224600 030223
blauw
192blz. 2101225600 030233
blauw
288blz. 2101226600 030213

•
•
•
•
•

Kantoorboek met harde kaft.
Houtvrij gelinieerd schrijfpapier.
Etiket op de voorzijde.
Gelijmd gebonden.
Linnen rug.
Formaat 330x205mm.

96

• Besteladvies pak à 5 stuks.
blauw
96blz. 2104212600 010103
blauw
192blz. 2104215600 010003

64

50

Atlanta notitieboekje
octavo

Atlanta notitieboek
smalfolio

•
•

Kantoorboek met zijspiraal.
• Houtvrij gelinieerd schrijfpapier.
• Etiket op de voorzijde.
• Formaat 330x135mm.

Kantoorboek met harde kaft.
Houtvrij gelinieerd schrijfpapier.
• Etiket op de voorzijde.
• Genaaid gebonden.
• Formaat 165x105mm.
•

• Per stuk leverbaar.
• Besteladvies pak à 5 stuks.
blauw 100blz.
2103012000

022105

• Besteladvies pak à 5 stuks.
blauw
128blz. 2202236000 040123
blauw
192blz. 2202256000 040133

50

Atlanta notitieboekje
zijspiraal
•
•
•
•
•

Kleine handige boekjes voor het
noteren van diverse zaken.
Altijd handig om bij je te hebben voor
onmisbare geheugensteuntjes.
50vel houtvrij schrijfpapier.
Met zijspiraal.
Gelinieerd.

80

Wire-O winkelboek
•

Per stuk leverbaar.
• Besteladvies pak à 20 stuks.
A7 103x74mm
2206026000 040117
A6 148x105mm
2206012600 040116

•

80vel.
Houtvrij schrijfpapier.
• Afmetingen: 330x135mm.
•

• Per stuk leverbaar.
• Besteladvies pak à 5 stuks.
gelinieerd

Product niet gevonden? Bel ons voor meer informatie!

022110
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Kantoorboeken
> REGISTERS EN KASBOEKEN

50

Atlanta
doorschrijfkasboek

50

Atlanta kasboek met
spiraal

•

•

• Per stuk leverbaar.
• Besteladvies pak à 10 stuks.
147x103mm A6 2181062000 050105
207x147mm A5
2181072000 050205

Spiraalblok met 50 bladen.
• 50x2vel.
• 2x1 geldkolom.
• Met opschrift 'Kasboek'.

Voor de enkelvoudige administratie van
dagelijkse transacties.

•

Spiraalblok met 50 genummerde bladen
en kopie.
• Voorbedrukt met ondermeer kolommen
voor datum, omschrijving, ontvangsten,
uitgaven.
• A4-formaat.
• FSC-gecertificeerd.

• Per stuk leverbaar.
• Besteladvies pak à 5 stuks.
zonder btw-kolommen
2541401100 051315
met btw-kolommen 2541401200 051415

96

Atlanta kasboeken
•

Kantoorboek met harde kaft.
Houtvrij, gelinieerd schrijfpapier.
• Genaaid gebonden.
•

• Besteleenheid pak à 5 stuks.
210x165mm1-koloms 192blz.
2181211560 050612
210x165mm2-koloms 192blz.
2181212510 050613

54

Atlanta registers
BESTELLEN

•

VIA INTERNET

•
•
•

Bespaar tijd en geld door uw
artikelen elektronisch te
bestellen. U hebt 24 uur per
dag toegang tot onze
gebruiksvriendelijke,
elektronische bestelsysteem
en onze catalogus. Met een
paar muisklikken hebt u
razendsnel de gewenste
artikelen in huis.

•

•

•

446

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 vooren achterzijde.
108 bladzijden per boek.

321x226mm
321x226mm
247x351mm
294x414mm
294x452mm
294x452mm
294x452mm

2x4kol
2x6kol
2x8kol
2x10kol
2x12kol
2x14kol
2x16kol

2121121200
2121124200
2121127200
2121130200
2121132200
2121134200
2121136200

000450
000650
000850
001050
001250
001450
001650

Notitieblokken
> NOTITIEBLOKKEN

125

Quantore
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.
• 60gr chloorarm gebleekt papier.

•
•
•
•

A5 210x148mm

091282

•

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

50

Quantore stenoblok
•

Houtvrij schrijfpapier.
50vel per blok.
• 70gr chloorarm gebleekt papier.
•

• Verpakkingseenheid pak à 5 stuks.
210x144mm
091257

100

Atlanta telefoon/bezoeknotitieblok

100

•

De telefoon-/bezoeknotitie is
buitengewoon handig voor duidelijke
notities tijdens een bezoek of
telefoongesprek.
• Mededelingen en afspraken met
eventuele opvolging kunnen vastgelegd
worden, evenals bestellingen of andere
boodschappen.

Atlanta
gespreksnotitieblok
•

Blok à 100vel.
Kopgelijmd.
• FSC-gecertificeerd.
• Per stuk leverbaar.
• Besteladvies pak à 5 stuks.
A5
2540503100 235600
•

•

Het gespreksnotitieblok is een handig
hulpmiddel voor het maken van notities
tijdens een telefoongesprek of bezoek.
• Blok à 100vel.
• FSC-gecertificeerd.

• Per stuk leverbaar.
• Besteladvies pak à 5 stuks.
A6
2540603100 235630
A5
2540503200 235631

Product niet gevonden? Bel ons voor meer informatie!
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Notitieblokken

Atlanta terugbelboek
•

•
•

•
•
•

Het terugbelboek van Atlanta is ideaal
voor het opschrijven van notities of
actiepunten tijdens een
telefoongesprek of bezoek.
Zelfkopiërend 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.
Tevens is er een terugbelboek met
zelfklevende notities verkrijgbaar.
Vier notities per pagina met
microperforatie.

•

Door de spiraal zijn ze gemakkelijk in
het gebruik.
• Notitie-afmetingen 74x128mm.
• Afmetingen 297x140mm.
• FSC gecertificeerd.
• Per stuk leverbaar.
• Besteladvies pak à 5 stuks.
160 telefoonnotities
2570702000
235650
120 telefoonnotities zelfklevend
2541909000
235651
400 telefoonnotities
2541907000
235655

125

Atlanta Things-to-do-today
•
•

•
•
•
•
•
•
•

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.

• Per stuk leverbaar.
• Besteladvies pak à 5 stuks.
standaard uitvoering
2570721000

235653

• Per stuk leverbaar.
• Besteladvies pak à 5 stuks.
gerecycled papier
2570723300

235654

80

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.
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.
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Bedrijfsformulieren
> TIJDSREGISTRATIE

50
50

Atlanta werkbriefjesblok

Atlanta
verlofaanvraagblok

•

•

•
•
•
•

Het werkbriefje is bedoeld voor de
dagelijkse verantwoording per
werknemer van de gewerkte uren.
Met vermelding van het ordernummer.
Blok à 50vel.
A5-formaat.
FSC-gecertificeerd.

•

• Per stuk leverbaar.
• Besteladvies pak à 5 stuks.
dagelijks
2542501400
wekelijks
2542501500

•

235720
235420

•
•

Met de verlofaanvraagbon worden
schriftelijke verlofaanvragen gedaan.
Hierdoor kunnen misverstanden
achteraf voorkomen worden.
Blok à 50vel.
Met 2-gaats perforatie.
FSC-gecertificeerd.

• Per stuk leverbaar.
• Besteladvies pak à 5 stuks.
A6 105x148mm 2542601200 235850
A6 105x148mm zelfkopierend
2542601300 235851

> KOSTENREGISTRATIE

40

Atlanta
kilometerregistratieblok
•
•
•
•
•

Voor het registreren van kilometers van
bedrijfsauto's.
Met dubbelspiraal en microperforatie
Een exemplaar voor de belastingdienst
en een voor uzelf.
FSC gecertificeerd.
2x40vel zelfkopierend papier.

• Per stuk leverbaar.
• Besteladvies pak à 5 stuks.
297x140mm
2541904200 235660

> OMZETREGISTRATIE

50

Exacompta orderboek
•

NCR papier.
50vel in 2- of 3-voud.
• De linkerpagina is blanco, de
rechterpagina gelinieerd.
• Besteladvies pak à 10 stuks.
135x105mm
50x2vel 060670
175x105mm
50x2vel 060675
175x105mm
50x3vel 060676
210x135mm
50x2vel 060680
210x135mm
50x3vel 060681
•

50

Atlanta kassablok
•

Bladen genummerd 1-50.
Bedrukt met serienummer in tweevoud.
• Kopie onbedrukt.
• Formaat 142x100mm.
• Houthoudend papier
•

• Per stuk leverbaar.
• Besteladvies pak à 5 stuks.
297x210mm
50x2vel 060685

•

Per stuk leverbaar.
Besteladvies pak à 50 stuks.
50x2vel
2346442000 053520
•

Kassablokmap
•

Kassablokhouder
•
•

Geschikt voor A6 formaat kassabloks.
• Voorzien van 100mm draadklem met
ophangoogje en rubberen
beschermhoekjes.
• Afmeting 185x110mm.
• Karton met PP omtrokken.

•
•
•

Klembord LPC A6 zwart

316095

Kartonnen onderplaat beplakt en
gelast met polypropyleen.
Met insteekvak aan de binnenzijde en
penlus.
Stevige draadklem van 10cm.
Met ophangoog en rubber
beschermhoekjes voor extra grip.
Afmetingen 225x160mm geschikt voor
A5.

• Per stuk leverbaar.
• Besteladvies pak à 10 stuks.
A5 zwart

Product niet gevonden? Bel ons voor meer informatie!

316124
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Bedrijfsformulieren
> FINANCIËLE ADMINISTRATIE

100

100

Atlanta notablok

50

Atlanta bonboekje

•

Per stuk leverbaar.
Besteladvies pak à 5 stuks.
A6 50 x in tweevoud
2543601100 060105
A6 50 x in drievoud
2543602000 060305
A6 100x in tweevoud
2543603000 060210
•

•
•
•
•
•

Eenvoudig en praktisch notablok voor
met de handgeschreven nota's.
Wit houtvrij papier.
Blok à 100vel.
Met 2-gaats perforatie.
FSC-gecertificeerd.

•

• Per stuk leverbaar.
• Besteladvies pak à 5 stuks.
A6
2540603000
A5
2540503000

052310
052210

Snel een eenvoudig bonnetje
uitschrijven bij afgifte of ontvangst van
goederen.
• Origineel en kopie zijn genummerd.
• Met carbon.
• FSC-gecertificeerd.

50
100

Atlanta rekeningblok
Atlanta kwitantieblok met
souche

•
•

•

Kwitanties met perforatie voor
gemakkelijk afscheuren en een
kantstrook die achterblijft in het blok.
• Blok à 100 kwitanties.
• FSC-gecertificeerd.

•

• Per stuk leverbaar.
• Besteladvies pak à 5 stuks.
74x210mm
2542003000
105x297mm
2542003100

•
•

053210
053110

•
•

Blok à 50vel in tweevoud.
Met 2-gaats perforatie.
Origineel wit gelinieerd.
Kopie blauw, blanco.
Aan de kop gelijmd.
Met carbon.
FSC-gecertificeerd.

• Per stuk leverbaar.
• Besteladvies pak à 5 stuks.
A5
2541501100 052805
A4
2541401300 052905

50
100

Atlanta kasbewijzenblok

Atlanta rekeningblok
zelfkopiërend

•

•

•
•
•
•
•

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.

450

•
•
•

• Per stuk leverbaar.
• Besteladvies pak à 5 stuks.
A6 ontvangst wit 2540603300
A6 uitgaaf roze 2540603400

•
•

235330
235340

•
•

Met het 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.
FSC-gecertificeerd.

• Per stuk leverbaar.
• Besteladvies pak à 5 stuks.
A5
2541505000 052825
A4
2541405000 052820

Printeretiketten
> WITTE ETIKETTEN VOOR PRINTERS

100

25

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.
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• Pak à 25vel.
38x21,2mm
70x37mm
70x42,4mm
63,5x33,9mm
63,5x38,1mm
99,1x33,9mm
99,1x38,1mm
105x37mm
105x42,4mm
105x148mm

1625 stuks
600 stuks
525 stuks
600 stuks
525 stuks
400 stuks
350 stuks
400 stuks
350 stuks
100 stuks

129943
129950
129953
129945
129947
129955
129957
129936
129938
129933

• Doos à 100vel.
38x21,2mm
63,5x33,9mm
63,5x38,1mm
70x32mm
70x35mm
70x36mm
70x37mm
70x38,1mm
70x42,4mm
99,1x33,9mm

6500 stuks
2400 stuks
2100 stuks
2700 stuks
2400 stuks
2400 stuks
2400 stuks
2100 stuks
2100 stuks
1600 stuks

129960
129944
129946
129948
129958
129959
129949
129951
129952
129954

99,1x38,1mm
105x37mm
105x42,4mm
105x48mm
105x74mm
105x148mm
210x148mm
210x297mm

1400 stuks
1600 stuks
1400 stuks
1200 stuks
800 stuks
400 stuks
200 stuks
100 stuks

129956
129935
129937
129939
129940
129934
129941
129942

Printeretiketten

200

100

Herma etiketten Premium
voor elke printer
•
•

•

•

•

•
•
•
•
•

Zelfklevende etiketten, permanent
hechtend.
Perfect voor alle laser- en
inkjetprinters, kopieerapparaten,
kleurenlaserprinters en
kleurenkopieerapparaten.
Gegarandeerd storingvrije loop en
geschikt voor high-speed dankzij extra
sterke speciale materiaalsamenstelling,
top-vlakligging en een veiligheidsrand
rondom.
Probleemloze doorvoer door de printer
voor laserprinters en inkjetprinters
getest en bevestigd door de TÜV SÜD.
Hoge witheidsgraad en gelijkmatig
oppervlak voor de beste
afdrukresultaten in zwart/wit en kleur.
Voelbaar dikker: extra dikke etiketten eenvoudig opplakken.
Zeer snel en goed hechtend, ook op
koude en vochtige oppervlakken.
Milieuvriendelijk en duurzaam: chloorvrij
gebleekt.
PEFC-gecertificeerd.
Gratis softwareoplossingen:
www.herma.com/software.
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• Doos à 100vel.
38,1x21,2mm6500 stuks
48,3x16,9mm6400 stuks
48,3x25,4mm4400 stuks
48,5x24,4mm4000 stuks
52,5x21,2mm5600 stuks
52,5x29,7mm4000 stuks
63,5x33,9mm2400 stuks
63,5x38,1mm2100 stuks
63,5x46,6mm1800 stuks
63,5x72mm1200 stuks
64,6x33x8mm2400 stuks
70x16,9mm5100 stuks
70x25,4mm3300 stuks
70x29,7mm3000 stuks
70x32mm 2700 stuks
70x33,8mm2400 stuks
70x35mm 2400 stuks
70x36mm 2400 stuks
70x37mm 2400 stuks
70x41mm 2100 stuks
70x42mm 2100 stuks
70x42,3mm2100 stuks
70x50,8mm1500 stuks
70x67,7mm1200 stuks
78,7x139,7mm400 stuks

4270
4271
4272
4474
4273
4461
4645
4677
4265
4266
4262
4459
4455
4456
4450
4263
4429
4453
4464
4473
4451
4668
4278
4279
4472

817491
817492
817484
817485
817493
817470
817500
817176
817501
817502
817486
817469
817468
817155
817136
817489
817480
817156
817471
817499
817137
817481
817497
816805
816816

88,9x46,6mm1200 stuks
96x50,8mm1000 stuks
97x42,3mm1200 stuks
97x67,7mm800 stuks
99,1x33,8mm1600 stuks
99,1x38,1mm1400 stuks
99,1x57mm1000 stuks
99,1x67,7mm800 stuks
99,1x93x1mm600 stuks
99,1x139mm400 stuks
105x33,8mm1600 stuks
105x35mm1600 stuks
105x37mm1600 stuks
105x41mm 1400 stuks
105x42mm1400 stuks
105x42,3mm1400 stuks
105x48mm1200 stuks
105x57mm1000 stuks
105x70mm 800 stuks
105x74mm 800 stuks
105x144mm400 stuks
105x148mm400 stuks
199x143,5mm200 stuks
199,6x289,1mm100 stuks
200x297mm100 stuks

4666
4667
4669
4280
4267
4678
4268
4269
4253
4250
4264
4427
4462
4475
4452
4674
4457
4425
4426
4470
4454
4676
4249
4252
4458

816817
816818
817487
817488
817071
817728
817550
817722
817503
817549
817490
817733
817158
817498
817146
817479
817147
817466
817467
817476
817157
817178
817532
817513
817149

210x148mm200 stuks
4282 816806
210x297mm100 stuks
4428 817128
420x297mm A3100 stuks 8692 810979
• Doos à 200 vel.
38,1x21,2mm13000 stuks
48,3x16,9mm12800 stuks
48,3x25,4mm8800 stuks
52,5x21,2mm11200 stuks
52,5x29,7mm8000 stuks
64,6x33,8mm4800 stuks
66x25,4mm6600 stuks
66x33,8mm4800 stuks
70x37mm 4800 stuks
70x42,3mm4200 stuks
70x50,8mm3000 stuks
96,5x33,8mm3200 stuks
96,5x42,3mm2400 stuks
97x67,7mm1600 stuks
105x37mm3200 stuks
105x42,3mm2800 stuks
105x74mm1600 stuks
105x148mm800 stuks
210x148mm400 stuks
210x297mm200 stuks

4606
4607
4608
4609
4610
4632
4613
4614
4615
4616
4618
4619
4623
4624
4620
4625
4626
4627
4628
4631

817159
817732
817731
816809
817163
817552
817173
817177
817160
817161
817554
817165
817730
817553
817162
817166
817167
817175
817179
817168

Printeretiketten

100
100

Avery etiketten voor
pakketten en kokers
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Avery etiketten voor
enveloppen

Bestand tegen hoge temperaturen
van laserprinters.
Volledig dekkende (BlockOut)
verzendetiketten.
Ultra Wit.
Gegarandeerd storingvrije doorvoer.
Vlekvrij afdrukresultaat.
Stevig klevend.
Voorzien van QuickPEEL toepassing om
het etiket eenvoudig van het rugvel te
verwijderen.
FSC-gecertificeerd.
Ideaal voor hergebruik van pakketten
en postkokers.
Templates zijn eenvoudig te
downloaden via avery.eu.

ZUUR
VRIJ

•
•
•
•
•

99,1x67,7mm
99,1x93,1mm
99,1x139mm
199,6x143,5mm
199,6x289,1mm

800 stuks
600 stuks
400 stuks
200 stuks
100 stuks

L7165
L7166
L7169
L7168
L7167

817186
817187
817188
817190
817189

•

•
• Doos à 250vel.
99,1x67,7mm 2000 stuks L7165 817375
99,1x139mm 1000 stuks L7169 817372

•
•

Bestand tegen hoge temperaturen van
laserprinters.
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.
Templates zijn eenvoudig te
downloaden via avery.eu.

• Doos à 100vel.
38,1x21,2mm 6500 stuks
45,7x25,4mm 4000 stuks
63,5x33,9mm 2400 stuks
63,5x38,1mm 2100 stuks
63,5x46,6mm 1800 stuks
63,5x72mm 1200 stuks
99,1x33,9mm 1600 stuks
99,1x38,1mm 1400 stuks
99,1x57mm 1000 stuks

L7651
L7654
L7159
L7160
L7161
L7164
L7162
L7163
L7173

817196
817370
817260
817180
817181
817182
817184
817185
817197

• Doos à 250vel.
63,5x33,9mm 6000 stuks
63,5x38,1mm 5250 stuks
99,1x33,9mm 4000 stuks
99,1x38,1mm 3500 stuks
99,1x57mm 2500 stuks

L7159
L7160
L7162
L7163
L7173

817339
817356
817340
817341
817371

100

Avery etiketten voor
elke printer
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zelfklevende etiketten op A4-vellen.
Geschikt voor
(kleuren)inkjet/laserprinters en
kopieermachines.
Vlekvrij afdrukresultaat.
Stevig klevend.
Rechte hoeken.
Ook geschikt voor kopieermachines.
Perfect afdrukresultaat.
Gegarandeerd storingvrije doorvoer.
FSC-gecertificeerd.
Zuurvrij.
Templates zijn eenvoudig te
downloaden via avery.eu.

• Doos à 100vel.
38x21,2mm 6500 stuks ZW-3666
48,5x16,9mm 6400 stuks ZW-3667
48x21,2mm 5200 stuks ZW-3650
48,5x25,4mm 4000 stuks ZW-3657
52,5x21,2mm 5600 stuks ZW-3668
52,5x29,7mm 4000 stuks ZW-3651
64,6x33,8mm2400 stuks ZW-3658
70x16,9mm 5100 stuks ZW-3420
70x25,4mm 3300 stuks ZW-3421
70x29,7mm 3000 stuks ZW-3489

817001
817002
817362
816993
817003
816991
816994
816988
816987
816990

70x32mm
70x33,8mm
70x35mm
70x36mm
70x37mm
70x41mm
70x42,3mm
70x50,8mm
70x67,7mm
97x37mm
97x42,3mm
97x67,7mm
105x33,8mm
105x35mm
105x37mm
105x41mm
105x42,3mm
105x48mm
105x57mm
105x70mm
105x74mm
105x148mm
210x148mm
210x297mm

2700 stuks ZW-3479
2400 stuks ZW-3664
2400 stuks ZW-3422
2400 stuks ZW-3475
2400 stuks ZW-3474
2100 stuks ZW-3481
2100 stuks ZW-3652
1500 stuks ZW-3669
1200 stuks ZW-3661
1400 stuks ZW-3678
1200 stuks ZW-3659
800 stuks ZW-3660
1600 stuks ZW-3665
1600 stuks ZW-3423
1600 stuks ZW-3484
1400 stuks ZW-3477
1400 stuks ZW-3653
1200 stuks ZW-3424
1000 stuks ZW-3425
800 stuks ZW-3426
800 stuks ZW-3427
400 stuks ZW-3483
200 stuks ZW-3655
100 stuks ZW-3478

817280
816998
816986
817281
817282
817539
816992
817004
816997
817360
816995
816996
816999
816985
817283
816980
817284
816984
816983
816982
816981
817286
817285
816989

100

Avery etiketten voor
enveloppen, pakketten en
kokers
•
•
•
•
•
•
•
•

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.
Templates zijn eenvoudig te
downloaden via avery.eu

• Doos à 100vel.
38,1x21,2mm6500 stuks J8651
63,5x33,9mm2400 stuks J8159
63,5x38,1mm2100 stuks J8160
99,1x33,9mm1600 stuks J8162
99,1x38,1mm1400 stuks J8163

Product niet gevonden? Bel ons voor meer informatie!

817234
817232
817218
817220
817221
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Printeretiketten
> TRANSPARANTE ETIKETTEN VOOR LASERPRINTERS

25
25

Herma transparante
etiketten glashelder voor
laserprinter

Herma transparante
etiketten mat voor
laserprinter

•
•
•

•
•
•

•

Transparante, matte folie-etiketten op
A4-vellen, zelfklevend.
Perfect voor optisch hoogwaardige
toepassingen, ideaal op een gekleurde
ondergrond, glas, porselein, voor
representatieve documenten, updates
of om te adresseren.
No-label-effect: opschrift lijkt direct
opgedrukt.
Weervast, verouderingsbestendig, olie
en vuil afstotend, afwasbaar.
Storingvrije verwerking dankzij
veiligheidsrand rondom en optimale
vlakligging.
Voor laserprinters en kopieerapparaten,
kleurenlaserprinters en
kleurenkopieerapparaten.

•
•
•
•

Niet geschikt voor inkjetprinters.
• Gratis softwareoplossingen:
www.herma.com/software.
• Pak à 25 vel.
Ø40mm
600 stuks
48,3x25,4mm 1100 stuks
66x33,8mm 600 stuks
70x37mm
600 stuks
97x42,3mm 300 stuks
210x148mm
50 stuks
210x297mm A4 25 stuks

4686
4680
4681
4685
4682
4683
4375

810911
817094
817294
817478
817477
810983
817139

•

•
•

Folie-etiketten transparant glashelder
op A4-vellen.
Zelfklevend.
Hoogglanzend, perfect voor optisch
hoogwaardige toepassingen.
Ideaal op glas en glanzende
oppervlakken, plastic, metaal en een
gekleurde ondergrond.
Als hoogwaardig productetiket, voor
representatieve documenten en
cadeaudoosjes, voor het labelen van
kantoorbenodigdheden, als
etalagestickers en als deurplaatje, of
voor het adresseren.
No-label-effect: opschrift lijkt direct
opgedrukt.
Weervast, verouderingsbestendig, olie
en vuil afstotend, afwasbaar.

•

Storingvrije verwerking dankzij
veiligheidsrand rondom en optimale
vlakligging.
• Voor laserprinters en kopieerapparaten,
kleurenlaserprinters en
kleurenkopieerapparaten.
• Niet geschikt voor inkjetprinters.
• Gratis softwareoplossingen:
www.herma.nl/software.
• Pak à 25 vel.
99,1x139mm 100 stuks 8019 810981
210x297mm
25 stuks 8020 810982

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.
Templates zijn eenvoudig te
downloaden via avery.eu
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25

Avery transparante
etiketten voor
inkjetprinters
•

•
•

Pak à 25vel.
Voor enveloppen.
38,1x21,1mm 1625 stuks L7551
63,5x38,1mm 525 stuks L7560
99,1x33,9mm 400 stuks L7562
99,1x38,1mm 350 stuks L7563
99,1x67,7mm 200 stuks L7565
210x297mm
25 stuks L7567

•

•

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.
Templates zijn eenvoudig te
downloaden via avery.eu

•

Pak à 25vel.
Voor enveloppen.
38,1x21,2mm 1625 stuks J8551
63,5x38,1mm 525 stuks J8560
99,1x33,9mm 400 stuks J8562
99,1x38,1mm 350 stuks J8563
•

811127
817246
817249
817247

• Voor paketten en kokers.
99,1x67,7mm 200 stuks J8565 817367
210x297mm
25 stuks J8567 817391

Printeretiketten
> GEKLEURDE ETIKETTEN VOOR PRINTERS

100

20

•

Herma gekleurde etiketten
voor elke printer

100

105x42,3mm blauw
•
•

•
•

•

•

Gekleurde etiketten op A4-vellen.
Ideaal voor het labelen met
signaalfunctie, bijv.
waarschuwingsstickers,
spoedaantekeningen, adreswijzigingen,
kleurcodering, acties.
Milieuvriendelijk: FSC Mix Creditgecertificeerd.
Zeer goede afdrukresultaten op alle
laser- en inkjetprinters,
kopieerapparaten, kleurenlaserprinters
en kleurenkopieerapparaten.
Storingvrije verwerking dankzij
veiligheidsrand rondom en optimale
vlakligging.
Gratis softwareoplossingen:
www.herma.com/software.

•

Pak à 20vel.
• Gekleurd verwijderbaar
45,7x21,2mm rood 960 stuks
45,7x21,2mm blauw960 stuks
45,7x21,2mm groen
960 stuks
70x37mm geel
480 stuks
70x37mm rood
480 stuks
70x37mm blauw 480 stuks
70x37mm groen 480 stuks
105x42,3mm geel 280 stuks
105x42,3mm rood 280 stuks

100

4367 816802
4368 816803
4369
4466
4467
4468
4469
5058
5059

816804
817475
817472
817473
817474
817525
817522

•
•
•

•
•
•

•

Avery gekleurde etiketten
voor algemeen gebruik

105x42,3mm groen
280 stuks
201x297mm geel 20 stuks
210x297mm rood 20 stuks
210x297mm blauw 20 stuks

5061
4421
4422
4423

817524
817465
817462
817463

•

•
•

•

•

•

•

Pak à 20vel.
Neon permanent hechtend.
63,5x29,6mm neon geel
540 stuks 5140
63,5x29,6mm neon oranje
540 stuks 5141
99,1x67,7mm neon geel
160 stuks 5144
99,1x67,7mm neon oranje
160 stuks 5145
210x297mm neon geel
20 stuks 5148
210x297mm neon oranje
20 stuks 5149

817082

•

817083
•

817723
817098

Geschikt voor
(kleuren)inkjet/laserprinters en
kopieermachines.
Stevig klevende etiketten op A4-vellen.
Perfect afdrukresultaat.
Rechte hoeken.
Gekleurde etiketten werken
attentieverhogend.
Uitstekend geschikt om documenten,
boeken en andere voorwerpen te
archiveren en organiseren.
Templates zijn eenvoudig te
downloaden via avery.eu.

•

Doos à 100vel.
• Gekleurd permanent hechtend.
70x37mm geel 2400 stuks 4406 817047
70x37mm rood 2400 stuks 4407 817048
105x148mm geel 400 stuks 4396 817737
105x148mm rood 400 stuks 4397 817720
105x148mm groen 400 stuks 4399 817740
210x297mm geel 100 stuks 4401 817741

Pak à 20vel.
• Afneembaar.
25,4x10mm
3780 stuks geel
L6037
38,1x21,2mm 1300 stuks rood
L4790
38,1x21,2mm 1300 stuks geel
L4793
45,7x21,2mm
960 stuks rood
L6038
45,7x21,2mm 960 stuks groen
L6040
45,7x21,2mm
960 stuks geel
L6041

• Pak à 25vel.
Ø63,5mm rond
300 stuks geel fluor
38,1x21,2mm
1625 stuks goud
38,1x21,2mm
1625 stuks zilver
38,1x21,2mm
1625 stuks geel fluor
63,5x29,6mm
>675 stuks rood fluor
63,5x29,6mm
675 stuks geel fluor
99,1x38,1mm
350 stuks geel fluor
99,1x38,1mm
350 stuks roze fluor

• Doos à 100vel.
38,1x21,2mm
6500 stuks geel fluor
38,1x21,2mm
6500 stuks roze fluor

817100
817101

•

811144
811027
811028
817510
811146
817509

817012
817013
817014
817015
817548
817547
817545
817544
817543
817542
817541
817540
811043
811044
811045
811046

25

Avery afneembare
gekleurde etiketten voor
laserprinters
•

280 stuks 5060 817523

Doos à 100vel.
Permanent.
270x37mm
2400 stuks rood
ZW-3448
70x37mm 2400 stuks blauw
ZW-3449
70x37mm 2400 stuks groen
ZW-3450
70x37mm 2400 stuks geel
ZW-3451
105x37mm
1600 stuks rood
ZW-3452
105x37mm
1600 stuks blauw
ZW-3453
105x37mm
1600 stuks groen
ZW-3454
105x37mm
1600 stuks geel
ZW-3455
105x148mm
400 stuks rood
ZW-3456
105x148mm
400 stuks blauw
ZW-3457
105x148mm
400 stuks groen
ZW-3458
105x148mm
400 stuks geel
ZW-3459
210x297mm
100 stuks rood
ZW-3470
210x297mm
100 stuks blauw
ZW-3471
210x297mm
100 stuks groen
ZW-3472
210x297mm
100 stuks geel
ZW-3473
•

20

Stevig klevende etiketten op A4-vellen.
Gegarandeerd storingvrije doorvoer.
Perfect afdrukresultaat.
Alle formaten zijn standaard
opgenomen in de meeste
softwareprogramma's.
Gemakkelijk afneembaar zonder
lijmresten.
Gekleurde etiketten werken
attentieverhogend.
Uitstekend geschikt om documenten,
boeken en andere voorwerpen te
markeren.
Templates zijn eenvoudig te
downloaden via avery.eu.

L7670Y 817692
L7680 817696
L7690 817697
L7651Y 817695
L6003 811073
L6004 811074
L7263Y 817688
L7363P 817690

L7651Y 817694
L7651P 817693

99,1x38,1mm
1400 stuks geel fluor

L7263Y 817687

Product niet gevonden? Bel ons voor meer informatie!
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Printeretiketten
> VERWIJDERBARE ETIKETTEN VOOR PRINTERS

100

25

Herma verwijderbare
etiketten voor elke printer
•
•
•

•

•

•

•
•

Ronde, ovale en vierkante zelfklevende
etiketten op A4-vellen.
Met Movables®-Technology:
Goed hechtend op alle gladde, droge,
onbeschadigde en stofvrije
oppervlakken, zonder achterblijvende
resten weer te verwijderen zonder de
ondergrond te beschadigen, kan
probleemloos worden verwijderd en op
een andere plek worden geplakt en
meerdere keren worden gebruikt.
Ideaal voor flexibele labeling, voor het
tijdelijk of wisselend labelen en voor
oppervlakken die niet mogen worden
beschadigd.
Zeer goede drukresultaten op alle laseren inkjetprinters, kopieerapparaten,
kleurenlaserprinters en
kleurenkopieerapparaten.
Storingvrije verwerking dankzij
veiligheidsrand rondom en optimale
vlakligging.
Milieuvriendelijk: FSC Mix Creditgecertificeerd.
Gratis softwareoplossingen:
www.herma.com/software.

25

Avery afneembare
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.
Templates zijn eenvoudig te
downloaden via avery.eu.
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• Pak à 25vel.
63,5x42,3mm
450 stuks ovaal
35,6x16,9mm 2000 stuks
38,1x12,7
2750 stuks
45,7x21,2mm 1200 stuks
88,9x46,6mm 300 stuks
99,1x38x1mm 350 stuks
99,1x67,7mm 200 stuks
105x148mm
100 stuks
210x297mm
25 stuks
Ø20mm
2400 stuks
Ø30mm
1200 stuks
Ø40mm
600 stuks
Ø60mm
300 stuks
25,4x16,9mm 2800 stuks
38,1x21,2mm 1625 stuks
52,5x21,2mm 1400 stuks
63,5x38,1mm 525 stuks
105x42.3mm 350 stuks

4358
10003
4210
4346
10010
10016
10018
5082
10021
4386
4387
5066
5067
4211
4212
5080
5074
5081

817111
816895
817109
817110
816897
810915
816899
817113
816900
817721
817074
817482
817483
817061
817069
817080
817079
817724

• Doos à 100vel.
• Pak à 100 vel.
Ø40mm
2400 stuks 4476 810987

• Pak à 25vel.
17,8x10mm
6750 stuks
25,4x10mm
4725 stuks
35,6x16,9mm
2000 stuks
45,7x21,2mm
1200 stuks
63,5x29,6mm
675 stuks
63,5x38,1mm
525 stuks
63,5x46,6mm
450 stuks
96x16,9mm
800 stuks
96x50,8mm
250 stuks
96x63,5mm
200 stuks
99,1x42,3mm
300 stuks
99,1x139mm
100 stuks
199,6x143,5mm
50 stuks
210x297mm
25 stuks

L4730REV

817007

L4731REV

817065

L4732REV

817066

L4736REV

817067

L4737REV

817068

L6023REV

817512

L6025REV

817511

L6031REV

811142

L4744REV

817536

L4745REV

817535

L4743REV

817023

L4733REV

817011

L4734REV

817016

L4735REV

817070

Printeretiketten
> POLYESTER ETIKETTEN WEERSBESTENDIG VOOR LASERPRINTERS

20

Herma polyester etiketten
verwijderbaar
50

•

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.
•
•

Pak à 10 vel.
63,5x33,9mm 240 stuks 9532 810946
210x148mm
20 stuks 9535 810947
210x297mm
10 stuks 9500 810912
• Pak à 50 vel.
210x297mm
50 stuks 9501 810945

•

•

Weervaste etiketten van witte, matte
polyesterfolie.
Verwijderbaar op A4-vellen.
Zelfklevend.
Ideaal voor tijdelijke markeringen,
etiketteren op zwaar belaste plaatsen
en geschikt voor buitengebruik:
eigendomsetiketten, etalage stickers,
attentie- en waarschuwingsplaatjes,
labelen in het magazijn en in de
productie.
Bijzonder sterk hechtend en weer
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,
kleurenlaserprinters en
kleurenkopieerapparaten.
Niet geschikt voor inkjetprinters.
20vel per verpakking.
Gratis softwareoplossingen:
www.herma.nl/software.

• Pak à 20 vel.
4572 48,3X25,4mm
880ST 810989
4573 66X33.8mm 480 stuks 810990
4574 97X42,3mm 240 stuks 810991
4575 99,1X67,7mm 160 stuks 810992
4576 105X148mm 80 stuks 810993
4577 210X297mm 20 stuks 810994
4571
30mm 960 stuks 810995

25
20

Herma polyester
signaleringsetiketten geel
•
•

•
•

•

Gele folie-etiketten op A4-vellen,
zelfklevend.
Ideaal voor etiketten op zwaar belaste
plaatsen en buiten:
eigendomsetiketten, etalagestickers,
attentie- en waarschuwingsplaatjes,
labelen in het magazijn en in de
productie.
Bijzonder opvallend dankzij de
signaalkleur geel.
Slijt- en weervast oppervlak, zeer sterk
hechtend, verouderingsbestendig, olie
en vuil afstotend, afwasbaar.
Temperatuurbestendig van -30 tot
+80°C.

Avery polyester etiketten
voor laserprinters
•

Storingvrije verwerking dankzij
veiligheidsrand rondom en optimale
vlakligging.
• Voor laserprinters en kopieerapparaten,
kleurenlaserprinters en
kleurenkopieerapparaten.
• Niet geschikt voor inkjetprinters.
• Gratis softwareoplossingen:
www.herma.com/software.

•

• Pak à 25 vel.
99,1x42,3mm 300 stuks 8029 810954
148x105mm
100 stuks 8032 810955
Ø30mm
1200stuks 8034 810957

•

•
•
•

•

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

• Pak à 20vel.
45,7x21,2mm
63,5x33,9mm
63,5x38,1mm
99,1x42,3mm
99,1x139mm
210x297mm

960 stuks L4778
480 stuks L4773
420 stuks L7060
240 stuks L4776
80 stuks L4774
20 stuks L4775

Product niet gevonden? Bel ons voor meer informatie!

811138
811136
817558
811137
817556
817555
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Printeretiketten
> BEVEILIGINGS ETIKETTEN

25

Herma polyester etiketten
zilver
•
•
•

•
•

•
•
•

•
•

•

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 laseretiketten
•
•
•
•
•

63,5x29,6mm 675 stuks 4222 810940
96x50,8mm 250 stuks 4223 810941
105x148mm
100 stuks 4216 810935
210x297mm
25 stuks 4224 810942

•

> ETIKETTEN VOOR CD'S EN DVD'S

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.

• Pak à 20vel.
25,4x10mm 3780 stuks L6008
45,7x21,2mm 960 stuks L6009
63,5x29,6mm 540 stuks L6011
96x50,8mm 200 stuks L6012
210x297mm
20 stuks L6013

817518
817517
817516
817515
817514

> PINFEEDETIKETTEN

Herma pinfeedetiketten
wit
•

•

Avery cd etiketten voor
laserprinters
•
•

•
•
•

Standaard formaat of full size Ø117mm.
Full size etiketten bedekken de cd/dvd
geheel van de buitenrand tot in het
midden.
Groter oppervlak dus meer plaats voor
foto's, tekst of cliparts.
Gratis templates via avery.eu
FSC-gecertificeerd.
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50 stuks 25vel
L6043
standaard
200 stuks 100vel
L6043
standaard
50 stuks 25vel
L6015
full size mat
50 stuks 25vel
L7676
full size glossy 50 stuks 25vel
L7760

•

standaard

817298
•

817734

•

Computeretiketten, doorlopend, met
pinfeedrand. In de beste kwaliteit:
gegarandeerd doorlopend, zonder
onderbreking.
Storingsvrije doorloop, perfecte
afdrukresultaten en vouwt na
bedrukking altijd automatischweer op
tot een keurige stapel.
Hoogwaardig, houtvrij schrijfpapier,
chloorvrij gebleekt.
Witte etiketten met PEFC certificaat.
Sterk hechtend, ook op kritische
oppervlakken.

817291
817172
817174

88,9x23mm 1 per baan
2000 stuks
88,9x23mm 1 per baan
6000 stuks

8160 817301
8210 817311

88,9x35,7mm 1 per baan
2000 stuks
88,9x35,7mm 2 per baan
8000 stuks
88,9x35,7mm 1 per baan
4000 stuks
101,6x35,7mm 1 per baan
4000 stuks
101,6x48,4mm 1 per baan
2000 stuks
111,7x48,4mm 1 per baan
2000 stuks
147,3x99,2mm 1 per baan
3000 stuks

8161 817302
8220 817322
8211 817312
8212 817315
8163 817303
8166 817306
8292 817392

Etiketten
> FRANKEERETIKETTEN

Herma frankeeretiketten
•

Frankeeretiketten enkel.
Voor het indirect frankeren van grote of
dikke poststukken.
• Het absorberende, witte speciaal
papier maakt de frankeerstempel direct
veegvast.
• Milieuvriendelijk: chloorvrij gebleekt,
PEFC-gecertificeerd, oplosmiddelvrije
contactlijm.
• Posttechnisch toegestaan en perfect
te verwerken.

163x44mm
500 stuks
130x40mm
500 stuks
130x40mm 250 x 2 stuks
140x50mm 250 x 2 stuks
163x45mm 250 x 2 stuks

4322
4330
4328
4321
4329

817032
817410
817401
817031
817411

25x40mm rood 512 stuks 2452
25x40mm blauw 512 stuks 2453
25x40mm groen 512 stuks 2455
31x100mm wit 160 stuks 2550
32x41mm wit
384 stuks 2440
32x83mm wit
192 stuks 2540
34x53mm wit 288 stuks 2470
34x53mm geel 288 stuks 2471
34x53mm rood 288 stuks 2472
34x53mm groen288 stuks 2475

34x67mm wit 192 stuks 2480
40x75mm wit 192 stuks 2590
52x82mm wit 128 stuks 2490
52x82mm geel 128 stuks 2491
52x82mm rood 128 stuks 2492
52x82mm blauw128 stuks 2493
52x82mm groen 128 stuks 2495
52x100mm wit 96 stuks 2500
74x105mm wit 64 stuks 2570
100x149mm wit 32 stuks 2580

816760
816780
816820
816825
816822
816823
816824
816850
816880
819000

•

Avery-Zweckform
frankeeretiketten
•

Frankeeretiketten voor universeel
gebruik.

• Twee stuks per vel.
128x38mm 500 stuks
128x38mm 1000 stuks
135x38mm 1000 stuks
163x43mm 500 stuks

ZW-3441 811411
ZW-3434 811068
ZW-3435 811041
ZW-3440 811410

> RECHTHOEKIGE ETIKETTEN

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.
5x35mm wit
1920 stuks 2300
6x50mm wit
1248 stuks 2530
8x12mm wit
3840 stuks 2310
8x20mm wit 2240 stuks 2320
10x16mm wit 2592 stuks 2330
10x49mm wit
600 stuks 2510
12x18mm wit
1792 stuks 2340
12x18mm geel 1792 stuks 2341
12x18mm rood 1792 stuks 2342
12x18mm blauw 1792 stuks 2343
12x18mm groen 1792 stuks 2345
12x30mm wit
1120 stuks 2350
13x40mm wit
896 stuks 2360
13x40mm geel 896 stuks 2361
13x40mm rood 896 stuks 2362

816320
816340
816360
816370
816400
816799
816460
816465
816462
816463
816464
816480
816500
816505
816502

13x40mm groen 896 stuks 2365
13x50mm wit
672 stuks 2370
16x22mm wit 1344 stuks 2380
19x27mm wit
960 stuks 2390
19x40mm wit
640 stuks 2400
20x50mm wit 480 stuks 2410
20x50mm geel 480 stuks 2411
20x50mm blauw 480 stuks 2413
20x50mm
fluo rood
360 stuks 2416
20x75mm wit 320 stuks 2420
22x32mm wit 640 stuks 2430
24x24mm wit
768 stuks 2460
25x40mm wit
512 stuks 2450
25x40mm geel 512 stuks 2451

816504
816520
816540
816560
816580
816610
816615
816613
816616
816620
816640
816730
816660
816665

816662
816663
816664
816690
816650
816710
816740
816745
816742
816744

Product niet gevonden? Bel ons voor meer informatie!
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Etiketteertangen
> ETIKETTEER-/PRIJSTANGEN

Sato duo 20

Sato etiketteertang Duo
20

811215

•

Doos à 50 rol etiketten.
Verpakkingseenheid doos à 50 rollen.
16x23mm wit
permanent
voor Duo20
811234
•

•
•
•
•

•

Geschikt voor intensief gebruik.
2-regelig met boven 10 cijferbanden en
onder 8 cijferbanden.
Formaat etiket 16x23mm.
Uitermate geschikt voor het
aanbrengen van een artikelcode en/of
datum en de prijs.
Er is voldoende ruimte op de etiketten
voor een opdruk van bijvoorbeeld een
naam en/of logo.

Sato etiketteertang
Samark 26 L6
•

Eenvoudig maar sterk model.
Afdruk van 1 regel van 6 posities met in
de eerste band van links het euro
symbool.
• Formaat etiket 12x26mm met golfrand.
Samark 26 L6
811209
Samark 26 L6 + 12000 etiket
wit afn.
811216
•

Zelfklevende etiketten
voor etiketteertang
•

Etiketten op rol voor diverse Sato en/of
Open-Data etiketteertangen.

• Verpakkingseenheid doos à 50 rollen.
11x18mm
wit
permanent
voor PB1
811237
11x18mm
wit non permanent
voor PB1
811228
12x21mm wit non permanent
voor Hallo 1Y
811235
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• Verpakkingseenheid doos à 50 rollen.
16x23mm wit non-permanent
voor Duo20
811227
• Inktrollen strip à 5 stuks.
inktrol zwart voor Sato Duo16
en Duo20 +PB 216/220

811217

• Doos à 36 rol etiketten.
12x26mm wit
permanent
voor Samark
811241
12x26mm wit non-permanent
voor Samark
811222
12x26mmfluor-rood permanent
voor Samark
811240
• Inktrollen strip à 5 stuks.
inktrol zwart voor Sato PB1,
SA en Samark 26

811208

• Verpakkingseenheid doos à 36 rollen.
12x26mm wit
permanent
voor C6
811231
12x26mm wit non-permanent
voor C6
811224
12x26mmfluor-rood permanent
voor C6
811232
12x26mm wit
permanent
voor Samark
811241
12x26mm wit non-permanent
voor Samark
811222
12x26mmfluor-rood permanent
voor Samark
811240

Sato PB1

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.
•

Open-Data etiketteertang
C6
•

Geschikt voor zeer intensief gebruik.
Afdruk van 1 regel van 6 posities met in
de eerste band van links het euro
symbool.
• Formaat etiket 12x26mm met golfrand.
•

C6 etiketeertang

811207

811229

• Doos à 50 rol etiketten.
11x18mm
wit
permanent
voor PB1
811237
11x18mm
wit non permanent
voor PB1
811228
• Inktrollen strip à 5 stuks.
inktrol zwart voor Sato PB1,
SA en Samark 26

811208

• Doos à 50 rol etiketten.
12x26mm wit
permanent
voor C6
811231
12x26mm wit non-permanent
voor C6
811224
12x26mm fluor-rood permanent
voor C6
811232
• Inktrollen strip à 5 stuks.
inktrol zwart voor open
C6 en S14

811226

• Verpakkingseenheid doos à 50 rollen.
16x23mm wit
permanent
voor Duo20
811234
• Verpakkingseenheid doos à 50 rollen.
16x23mm wit non-permanent
voor Duo20
811227
16x26mm wit
permanent
voor S14 en Judo
811238
16x26mm wit non-permanent
voor S14 en Judo
811225

• Verpakkingseenheid doos à 50 rollen.
18x16mm wit
permanent
voor Duo16
811233
• Verpakkingseenheid doos à 50 rollen.
18x16mm wit non-permanent
voor Duo16
811219

Tekenblokken en -papier/Computerpapier
> MILLIMETERBLOKKEN

> TEKENBLOKKEN

50

Canson millimeterblokken
100

•
•
•
•
•

Met 1mm bedrukking.
50vel.
90gr.
Aan de kop gelijmd.
Leverbaar met lichtbruine en blauwe
opdruk.

Canson Art tekenboek
A4 lichtbruin
A4 blauw
A3 lichtbruin
A3 blauw

744007
744008
744009
744010

•

Per stuk leverbaar.
Besteladvies pak à 6 stuks.
102x152mm
140x216mm
210x297mm
•

•

Blok van 100vel.
Tekenpapier van 100g/m2.
• Gebonden album met zwarte kaft.
•

746330
746331
746332

> TEKENPAPIER
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Schoellershammer Glama
transparant ontwerpblok
Schoellershammer Dacapo
schetsrollen
•
•
•
•
•
•
•

Schoellershammer Glama Basic
transparant schetspapier.
Chloorvrij gebleekte celstof (ECF).
Speciale lijming voor onberispelijke
betekenbaarheid.
Zeer hoge scheurvastheid, hoge lichten verouderingsechtheid.
Bij alle waarden beter dan DIN 32.840.
Probleemloos te recyclen.
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.
•

33cmx50m
66cmx50m

•
•

50gr
50gr

740015
740025

Transparant papier uit celstof, speciale
lijming voor onberispelijke
betekenbaarheid, ook na meerdere
malen raderen, uitstekend te
lichtdrukken (ook bij hoge snelheden).
Probleemloze verwerking op alle
kopieersystemen.
Zeer hoge scheurvastheid, hoge lichten 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)
en alle druktechnieken.
•

Per stuk leverbaar.
Besteladvies pak à 10 stuks.
A4
60-65gr
S870414 744300
•

• Verpakkingseenheid pak à 10 stuks.
A3
60-65gr
S870413 744320
A4
80-85gr
S870434 744500
A3
80-85gr
S870433 744520
A4
90-95gr
S870444 744600
A3
90-95gr
S870443 744620

> COMPUTERPAPIER

• Lengteperforatie.
240mmx11-inch
blanco 60gr
240mmx12-inch
blanco 60gr
380mmx11-inch
blanco 60gr
380mmx11-inch groen
zebra
60gr
380mmx11-inch
grijs
60gr

Rillprint kettingpapier
enkelvoud
•

2000vel kettingpapier met functionele
verpakking: printen vanuit de bodem
van de doos en opvangen in het deksel.

• Microperforatie.
240mmx11-inch
blanco 80gr
240mmx12-inch
blanco 80gr

17979 128081
86625 128581
17984 128092
17913 128093
11138 128094

17978 128082
18004 128582

Product niet gevonden? Bel ons voor meer informatie!
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Hoofdstuk 8

Kantoorartikelen

OP JE WERKPLEK ZIJN GOEDE
EN PRAKTISCHE KANTOORARTIKELEN
ONMISBAAR. DEZE SPULLEN WIL JE NATUURLIJK
ALTIJD BIJ DE HAND HEBBEN

Maak je leven op kantoor
makkelijker

Alles voor je
werkplek
Tijdschriftcassette
1

Zie pagina 482

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.

2

Plakbandhouder

3

Zie pagina 514

Bureauorganiser
Zie pagina 487

Eﬀiciënt en overzichtelijk werken
Richt je werkplek in met
kantoorartikelen die je
nodig hebt om je werk
goed en eﬀiciënt uit te
kunnen voeren. Denk hierbij niet alleen aan kleine
bureauaccessoires zoals
plakband, perforator en
nietmachines, maar ook
aan een ladenbox of
brievenbak. Gebruik de
bureauorganiser om je
kleine bureauaccessoires
in op te bergen. En bewaar
al je papieren in de tijdschriftcassette. Zo zorg
je ervoor dat je werkplek
altijd georganiseerd en
opgeruimd is. En je hebt
de belangrijkste kantoorartikelen altijd snel bij de
hand. Dat werkt een stuk
prettiger!

4

Pennenstandaard
Zie pagina 485

5

Ladenbox
Zie pagina 481

Bureau-accessoires
> BUREAU SETS

Fellowes bureauaccessoires Office Suites
•

De Office Suites accessoires ordenen
uw documenten en creëren ruimte op
uw bureau.

werkstation groot model
werkstation klein model
toetsenbordlade
laptopstandaard
documentenhouder staand
monitorstandaard
laptopstandaard
rugsteun antraciet 9191301

418204
418205
418187
418189
418231
418203
418202
436351

Exacompta bureauaccessoires EcoBlack
•
•
•
•
•

•

EcoBlack bureau-accessoires.
Blauwe Engel gecertificeerde
producten voor op uw bureau.
Brievenbakken en ladeboxen voor A4
documenten.
Stevig en stabiel.
Stapelbaar in verticaal of in trapvorm;
compatibel met verschillende modellen
die al bestaan.
Kleur zwart.

brievenbak
ladenbox
tijdschriftencassette
pennenkoker
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390822
391560
505878
392664

Bureau-accessoires

Durable bureauaccessoires Varicolor
•
•

•
•

•

•
•

Durable Varicolor bureau-accessoires.
Smaakvolle en kleurrijke bureauaccessoires die bestaat 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.

Varicolor set brievenbakjes met
5 kleuraccenten
921006
Varicolor ladenbox met 5 laden
7605-27 921002
Varicolor ladenbox met 7 laden
7607-27 921005

Varicolor ladenbox met 10 laden
7610-27 921003
Varicolor transportbox
7612-12 506273
Varicolor pennenkoker
7614-12 506275

onderlegger 69x51cm zwart/grijs 361921
kaartenmolen 72x104mm
zwart/grijs
229648
visitekaartenmolen zwart/grijs 229649
visitekaartenmolen zwart/wit
229647

visitekaartenmolen blauw/zilver
papercliphouder zwart/grijs
papercliphouder blauw/zilver
memokubus zwart/grijs
plakbandhouder zwart/grijs

Durable bureauaccessoires Vegas
•

Diverse bureau-accessoires in stijlvolle
aluminium look.
• Met antislip- oppervlak.
• Leverbaar in de kleurencombinaties
zwart/grijs of blauw/zilver.

229651
506260
506262
506263
506266

plakbandhouder blauw/zilver
pennenstandaard zwart/grijs
pennenstandaard blauw/zilver

Product niet gevonden? Bel ons voor meer informatie!

506268
506269
506271
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Bureau-accessoires

Han iLine
bureau-accessoires
HAN Rondo pennenbak. Elegante
pennenbak met 9 vakken en
geïntegreerde brieven- en kaartenhouder.
Vervaardigd van hoogwaardig kunststof.
Leverbaar in hoogglanzende afwerking of
transparant. Met rubberen buffers aan
de onderzijde ter bescherming van het
meubilair.

balpenstandaard wit/zwart
balpenstandaard zwart
balpenstandaard chroom
brievenbak zwart
tijdschriftencassette wit
tijdschriftencassette zwart
organizer zwart
organizer transparant
pennenhouder wit
pennenhouder zwart

615020
615021
390508
390551
506060
506061
392661
106216
106206
106207

pennenhouder wit
pennenhouder zwart
pennenhouder transparant
pennenkoker wit/zwart
pennenkoker zwart
pennenbak wit/zwart
pennenbak zwart
papierbak wit
papierbak zwart

106213
106214
106215
390530
390531
390540
390541
394460
394461

Leitz Click & Store
bureau-accessoires
•

•

•
•
•
•
•

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 en in verschillende
formaten beschikbaar.
Stevige handvatten om gemakkelijk
mee te nemen.
Robuust vezelplaatmateriaal van
1400gr.
Gelamineerd oppervlak voor langdurige
bescherming.
Labelhouder voor indexering.
De dozen worden plano geleverd.

cd-box wit
127x124x320mm
60410001
cd-box zwart
127x124x320mm 60410095
dvd-box wit
190x135x320mm 60420001
dvd-box zwart
190x135x320mm 60420095
box klein wit
200x148x250mm 60430001
box klein zwart
200x148x250mm 60430095
box medium wit
265x188x335mm 60440001

531095
531096
531097
531098
531099
531100
531101

box medium zwart
265x188x335mm 60440095
box groot wit
350x188x450mm 60450001
box groot zwart
350x188x450mm 60450095
hangmappenbox zwart
320x240x335mm 60460095
hangmappenbox zwart
320x240x335mm 60460095
tijdschriftencassette wit
95x310x245mm
60470001
tijdschriftencassette zwart
95x310x245mm 60470095

531102
531103
531104
531105
531106
531107
531108

ladenbox met 3 laden wit
290x283x360mm 60480001 531109
ladenbox met 3 laden zwart
290x283x360mm 60480095
531110
ladenbox met 4 laden wit
290x283x360mm 60490001
531111
ladenbox met 4 laden zwart
290x283x360mm 60490095
531112
opbergbox wit 280x370x100mm
60580001 531249
opbergbox zwart 280x370x100mm
60580095 531256
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LEITZ WOW
SHOW YOUR TRUE WOW COLOURS

Fris jouw werkplek op met Leitz WOW! Kantoorartikelen van hoge
kwaliteit in 6 vrolijke kleuren die passen bij jouw persoonlijkheid.
Of kies voor stijlvol wit in combinatie met een kleuraccent.

www.leitz.com/wow

JOB WELL DONE

Bureau-accessoires

brievenbak roze
brievenbak blauw
brievenbak oranje
brievenbak groen
brievenbak ijsblauw
brievenbak paars

Leitz WOW bureauaccessoires
•

Kwaliteitproducten van Leitz.
In opvallende kleuren voor het WOWeffect op je bureau.
• Past perfect bij de andere WOW-range
producten.
• Deze serie WOW producten zijn
gemaakt van stevig glanzend papier.
• Er is een uitgebreide range van
kantoorproducten leverbaar.
•

390335
390336
390337
390338
390333
390339

• Per stuk leverbaar.
ladenbox met 4 laden wit/grijs 502992
ladenbox met 4 laden wit/roze 502993
ladenbox met 4 laden wit/blauw 502994
ladenbox met 4 laden wit/oranje 502995
ladenbox met 4 laden wit/groen 502996
ladenbox met 4 laden wit/ijsblauw
502997
ladenbox met 4 laden wit/paars 502998
ladenbox met 5 laden wit/blauw 502999
ladenbox met 5 laden wit/groen 503000
ladenbox met 5 laden wit/ijsblauw
503001
ladenbox met 5 laden wit/oranje 503002
ladenbox met 5 laden wit/roze 503003
ladenbox met 5 laden wit/paars 503004
ladenbox met 5 laden wit/grijs 503005
ladenbox met 4 laden zwart
503006
ladenbox met 4 laden wit
503007

ladenbox met 5 laden zwart
ladenbox met 5 laden wit
ladenbox verdeelbakje
nietmachine roze
nietmachine blauw
nietmachine oranje
nietmachine groen
nietmachine ijsblauw
nietmachine paars
perforator roze
perforator blauw
perforator oranje
perforator groen
perforator ijsblauw
perforator paars
ordner 80mm roze
1005
ordner 80mm blauw
1005
ordner 80mm oranje
1005
ordner 80mm groen
1005
ordner 80mm ijsblauw 1005
ordner 80mm paars
1005
2-ringsband roze
2-ringsband blauw
2-ringsband oranje
2-ringsband groen
2-ringsband ijsblauw

503008
503009
531083
303336
303337
303338
303339
303320
303332
310342
310343
310344
310345
303050
303051
502461
502462
502463
502464
502458
502459
502869
502870
502871
502872
502826

2-ringsband paars
4-ringsband roze
4-ringsband blauw
ringsband oranje
4-ringsband groen
4-ringsband ijsblauw
4-ringsband paars
23-ringsband assorti
tabbladen 5-delig
tabbladen 6-delig
tabbladen 10-delig
tabbladen 12-delig
elastomap roze
elastomap blauw
elastomap oranje
elastomap groen
elastomap ijsblauw
elastomap paars
schaar roze
schaar blauw
schaar oranje
schaar groen
papierbak roze
papierbak blauw
papierbak oranje
papierbak groen

502827
502874
502875
502876
502877
502878
502879
502867
270136
270137
270138
270139
510246
510247
510248
510249
510274
510275
337087
337088
337089
337090
390479
390480
390481
390482

473
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Jalema bureauaccessoires 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.

memokubus 95x95x95mm
set boekensteunen
ladenbox met 4 lades
tijdschriftcassette
brievenbak

392421
391896
392276
505886
390918

kaartenbak A7
kaartenbak A6
wissellijst 115x90x24mm
wissellijst 150x115x24mm
enveloppenstandaard
visitekaarthouder

221100
221101
269946
269947
105993
105995

Maul bureau-accessoires
Acryl
•

Bureau-accessoires van hoogwaardige
kwaliteit acryl.
• Past prima in elke werkomgeving.
• Het veeleisende productieproces
garandeert een lange levensduur en
hoge kwaliteit.
perforator
nietmachine
plakbandhouder
papercliphouder
pennenkoker vierkant
pennenkoker 5vaks
pennenbak

311721
301471
807022
315061
390511
105994
390512
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Bureau-artikelen
> BUREAU-ONDERLEGGERS

Rillstab bureauonderlegger leder
•

Quantore onderlegblok
•
•
•
•
•
•
•

Memo-onderlegger met 50vel.
Notitieruimte en weekindeling.
Met 3-jaars calendarium.
Afmetingen 40x60cm.
FSC-gecertificeerd.
Besteladvies pak à 10 stuks.
Per stuk leverbaar.

Rillstab bureauonderlegger
•

Soepele kunststof.
Antisliprug.
• Krasvrij en afwasbaar.
•

476

onderlegblok

.336062

40x53cm zwart
40x53cm bordeaux
40x53cm blauw
40x53cm groen
40x53cm grijs

95294
95293
95295
95291
95298

361621
361622
361623
361624
361625

52x65cm zwart
52x65cm bordeaux
52x65cm blauw
52x65cm groen
52x65cm grijs

95304
95303
95305
95301
95308

361631
361632
361633
361634
361635

Een luxueuze bureau-onderlegger ofwel
schrijfonderlegger met aan de linker- en
rechterzijde een flap om documenten in
op te bergen.
• De rechterflap van deze
bureau-onderlegger is uitklapbaar.
• In zwart nerfleer.
• Het formaat van deze onderlegger is
61x45,5cm.

Rillstab bureauonderlegger transparant
•

Soepele kunststof.
Antisliprug.
• Krasvrij en afwasbaar.
•

zwart

361636

40x60cm transparant glashelder
95245 362020
40x60cm transparant mat
95244 362021
50x70cm transparant anti-reflex
95246 362040

Bureau-artikelen
> 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.

Varicolor set brievenbakjes met 5
kleuraccenten
921006

Han brievenbak Elegance
•

De Elegance brievenbak is vervaardigd
van hoogwaardig polystyrol.
• Met fraaie hoogglanzende afwerking.
• Geschikt voor A4, stapelbaar.
• Afmetingen: 255x348x65mm.

Quantore brievenbak
•

brievenbak zwart

390551

Standaard brievenbakje van slagvaste
kunststof.
• In de hoogte of trapsgewijs stapelbaar.

• Besteladvies doos à 6 stuks.
wit
zwart
rood
blauw
transparant
grijs

390348
390349
390350
390351
390352
390353

Leitz brievenbak WOW
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.

•

•

Per stuk leverbaar.
Besteladvies doos à 5 stuks.
brievenbak roze
brievenbak blauw
brievenbak oranje
brievenbak groen
brievenbak ijsblauw
brievenbak paars

390335
390336
390337
390338
390333
390339

Product niet gevonden? Bel ons voor meer informatie!
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•
•

Per stuk leverbaar.
Besteladvies doos à 4 stuks.
brievenbak wit/grijs
390401
brievenbak wit/roze
390402
brievenbak wit/blauw
390403
brievenbak wit/groen
390404
•

Trendy Leitz Plus brievenbak in
schitterende metallic kleuren.
Past perfect bij de andere WOW
producten.
Solide en stapelbaar.
Dankzij de hogere zijranden heeft het
bakje een bovengemiddelde capaciteit.
Eenvoudig organiseren dankzij verticaal
of trapsgewijs stapelen.
Eenvoudige toegang tot documenten
via de grote opening aan de voorkant.
Afmetingen: 255x70x357mm.

•
•
•

•

Bureau-artikelen

Leitz brievenbak Plus Slim
5237
•

Robuuste brievenbak met kleine
capaciteit en premium kwaliteit.
• De sterkste brievenbak in zijn klasse,
ontworpen voor stevigheid en
duurzaamheid.
• Afmetingen: 255x360x33mm.

• Verpakkingseenheid doos à 10 stuks.
zwart
390326
rood
390327
blauw
390328
grijs
390329

Leitz brievenbak Plus
Standaard 5227
•
•
•
•

Leitz brievenbak Plus
Jumbo 5233

•
•

•

Extra hoge zijwanden (10cm) voor 40%
meer capaciteit.
• Verticaal of trapsgewijs stapelbaar.
• Duurzaam door extra sterk design.
• Afmetingen: 255x357x103mm.

Per stuk leverbaar.
• Besteladvies doos à 4 stuks.
zwart
rood
blauw
grijs

•
•

390322
390323
390324
390325

•

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.

•

Per stuk leverbaar.
Besteladvies doos à 10 stuks.
wit
zwart
rood
lichtrood
blauw
lichtblauw
groen
lichtgroen
geel
grijs
•

390300
390301
390302
390408
390303
390409
390304
390410
390305
390313

Leitz brievenbak Plus met
lade 5210
Leitz brievenbak Plus
Dwars 5218

•

•

•

•
•
•
•

Erg stevige en stabiele dwarse
brievenbak.
Met de opening aan de lange zijde.
Meer ruimte voor identificatie.
Duurzaam door extra sterk design.
Geschikt voor A4+ formaat.
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•

Per stuk leverbaar.
Besteladvies doos à 5 stuks.
blauw
390330
zwart
390332

•

•

•
•

Garandeert vertrouwelijkheid voor
belangrijke documenten.
Met volledig uitneembare en soepel
schuivende lade.
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.
blauw
zwart

390500
390501

Bureau-artikelen

Leitz Sorty brievenbak
Jumbo 5232
•

•
•
•
•

Flexibel gebruik, kan in twee
compartimenten van 2xA4 formaat
worden verdeeld (1 tussenschot
meegeleverd).
Voor documenten, lijsten e.d. tot A3formaat.
Inclusief labelhouder en tussenschot.
Stapelbaar en zijdelings koppelbaar.
Afmetingen: 490x125x385mm.

•

Per stuk leverbaar.
Besteladvies doos à 4 stuks.
zwart
390451
blauw
390453
grijs
390454
•

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.
Stapelbaar en zijdelings te koppelen.
Afmetingen: 405x125x300mm

•

Per stuk leverbaar.
Besteladvies doos à 4 stuks.
zwart
390431
blauw
390433
grijs
390434
•

Leitz brievenbak Plus
5226
•
•
•
•
•
•
•

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.

rookglas transparant

390407

Product niet gevonden? Bel ons voor meer 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 dicht 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.

Varicolor ladenbox met
4 laden grijs
Varicolor ladenbox met 5 laden
7605-27
Varicolor ladenbox met 7 laden
7607-27
Varicolor ladenbox met 10 laden
7610-27

391552
921002
921005
921003

Styro ladenboxen
Jalema ladenbox
•
•
•
•
•

•

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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•
•
•

grijs met 5 lades gesloten
zwart met 5 lades gesloten
grijs met 5 lades open
zwart met 5 lades open
grijs met 10 lades open
zwart met 10 lades open

391751
391752
391753
391754
391755
391756

•
•
•

Voor papierformaten A4 en folio.
Een blokkeerinrichting zorgt dat de
laden in de box blijven als u ze uittrekt.
Via de uitsparing in elke ladebodem
kunt u de inhoud omhoog duwen om de
papieren gemakkelijker uit te nemen.
Slagvast polystyrol.
Afmetingen: 216x300x375mm.
Binnenafmeting van de lade:
264x354x44/28mm.

ladenbox met 4 laden grijs
2686254100
ladenbox met 4 laden zwart
2686254900
ladenbox met 6 laden grijs
2686256100
ladenbox met 6 laden zwart
2686256900

391749
391742
391750
391747

Bureau-artikelen

Leitz ladenblok met vijf
laden 5280

Leitz ladenblok met
tien laden 5281

•

•

•
•
•
•
•

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.
Met rubberen antislip voetjes.
Afmetingen: 291x292x352mm.

•
•

zwart
rood
blauw
donkergrijs

391541
391542
391543
391553

•
•
•

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.
Met rubberen antislip voetjes.
Afmetingen: 291x292x352mm.

zwart
rood
blauw
donkergrijs

391521
391522
391523
391533

Leitz ladenblok
WOW Cube
•

•

•

•
•

•

Leitz ladenblok zwart
•
•
•
•
•
•
•

Kunststof ladenblok met 5 ruime of 10
smalle postsorteerladen.
Etikethouder op elke lade.
Ombouw zwart, ladekleur zwart.
Voorzien van veiligheidsstop.
Met rubberen antislip voetjes.
Afmetingen: 291x292x352mm.

•

met 5 laden
met 10 laden

391551
391531

•

Opvallend, hoogwaardig
WOW ladenblok in twee
aantrekkelijke en stijlvolle
kleuren met glanzende afwerking.
2 grote laden voor algemene
voorwerpen zoals kabels, tijdschriften,
catalogi en 2 kleine laden voor
documenten of kantoorbenodigdheden.
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.
Past bij andere producten uit het WOWassortiment, voor een perfect ingericht
kantoor of thuiskantoor.
Ontwerp en print online uw eigen label
op www.leitz-easyprint.com.

• Per stuk leverbaar.
ladenbox met 4 laden wit/grijs 502992
ladenbox met 4 laden wit/roze 502993
ladenbox met 4 laden wit/blauw 502994
ladenbox met 4 ladenwit/oranje 502995
ladenbox met 4 laden wit/groen 502996
ladenbox met 4 laden wit/ijsblauw
502997
ladenbox met 4 laden wit/paars 502998
ladenbox met 5 laden wit/blauw 502999
ladenbox met 5 laden wit/groen 503000
ladenbox met 5 laden wit/ijsblauw
503001
ladenbox met 5 laden wit/oranje 503002
ladenbox met 5 laden wit/roze 503003
ladenbox met 5 laden wit/paars 503004
ladenbox met 5 laden wit/grijs 503005
ladenbox met 4 laden zwart
503006
ladenbox met 4 laden wit
503007
ladenbox met 5 laden zwart
503008
ladenbox met 5 laden wit
503009

Product niet gevonden? Bel ons voor meer informatie!

481

Bureau-artikelen
> TIJDSCHRIFTOPBERGSYSTEMEN

Elba tijdschriftencassette
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Tijdschriftcassette 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.
Formaat A4.
Invouwbare bodem.
Wordt plano geleverd.
Gratis personaliseerbaar via
www.elbaprint.com.

•

Per stuk leverbaar.
Besteladvies pak à 5 stuks.
wit
100400622
zwart
100400624
rood
100400623
•

505940
505941
505942

donkerblauw
donkergroen
kobaltblauw

100400618
100400619
100400625

505943
505944
505945

Han tijdschriftencassette
iLine
•

•
•

•

Collecta
tijdschriftencassette
•

Kunststof tijdschriftencassette A4, in
diverse kleuren.
• Afmetingen: 73x313x243mm.

wit
zwart
rood
blauw

506080
506081
506082
506083

•
•
•

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
hoogwaardig polystyrol.
Met fraaie hoogglanzende afwerking.
Afmetingen: 315x248x76mm.

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.
• Afmetingen: 80x312x258mm.
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•
•
•
•

Verpakkingseenheid pak à 10 stuks.
blauw-wit
0026301 506042

•

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%
gerecycled karton.
Afmetingen: 82x250x315mm.

•

Per stuk leverbaar.
Besteladvies doos à 2 stuks.
tijdschriftencassette wit
506060
tijdschriftencassette zwart
506061
•

• Verpakkingseenheid pak à 20 stuks.
chamois
4470001 506041

Bureau-artikelen

Leitz Click en Store
tijdschriftencassette
•

•
•
•
•

Een aantrekkelijke range van
opbergdozen voor het opbergen van
tijdschriften en verschillende catalogi.
Zeer gemakkelijk in elkaar te zetten
d.m.v. drukknoppen.
Verbeterde doosconstructie.
Modern en eigentijds design.
Gelamineerd oppervlak voor langdurige
bescherming.

Leitz tijdschriftencassette
WOW dual
•
•

Labelhouder voor indexering.
De boxen worden plano geleverd.

•

tijdschriftencassette wit
95x310x245mm
60470001
tijdschriftencassette zwart
95x310x245mm 60470095

•

531107

•

531108

•

Leitz tijdschriftencassette
Plus 2476
•
•
•
•
•
•

Modern design.
Zeer stevig met ruime binnencapaciteit
(7cm).
Kan zowel horizontaal als verticaal
worden gebruikt.
Geschikt voor A4-formaat.
Duurzaam door extra sterk design.
Afmetingen: 78x278x300mm.

•

Stijlvol en opvallend design met een
glossy afwerking.
In mooie duokleuren beschikbaar.
Past perfect in een thuiskantoor.
Voor het opbergen van tijdschriften en
verschillende soorten catalogi.
Voor A4-formaat.

•

Per stuk leverbaar.
Besteladvies doos à 4 stuks.
tijdschriftcassette wit/grijs
tijdschriftcassette wit/roze
tijdschriftcassette wit/blauw
tijdschriftcassette wit/groen
•

506129
506130
506131
506132

Leitz tijdschriftcassette
Recycle 2477
•
•

Per stuk leverbaar.
• Besteladvies doos à 6 stuks.
rood
blauw
grijs
zwart
wit

Leitz Recycle tijdschriftencassette.
Gemaakt van 100% gerecycled
materiaal.
• Hoge voorkant ter ondersteuning van
de documenten.
• Kan zowel horizontaal als verticaal
worden gebruikt.
• Kleur donkerblauw.
•

506115
506116
506117
506118
506114

•

Per stuk leverbaar.
Besteladvies doos à 6 stuks.
tijdschriftcassette
2477 502882
•

Leitz tijdschriftencassette
Exclusief 2475
Leitz tijdschriftencassette
2425

•

•

Stevige, stabiele kunststof.
Capaciteit 90mm A4.
• Met handgreep.
• Met etikethouder op voor- en
achterzijde.
•

zwart
rood
blauw
grijs

506001
506002
506003
506013

Premium ontwerp met glanzende
afwerking.
• Zeer sterk en duurzaam dankzij de
superieure kwaliteit.
• Hoge capaciteit (94 mm).
• Eenvoudige toegang dankzij grote
handgreep.

glashelder

506018

> VAKKEN- EN SORTEERUNITS

Leitz
Tijdschriftencassette
Plus 5239
Styro sorteerunit
•
•
•
•
•
•

Perfecte manier om uw boeken en
catalogi keurig te plaatsen.
Bestaat uit drie compartimenten die elk
60mm breed zijn.
Met 2 verwijderbare verdelers.
Wordt geleverd met verplaatsbare
etikethouder.
Duurzaam door extra sterk design.
Afmetingen: 250x321x213mm.

•

•
•

Per stuk leverbaar.
• Besteladvies doos à 3 stuks.
blauw
zwart

•
•

531092
531094

•
•

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 meer informatie!

391726
391727
391728
391729

483

Bureau-artikelen
> BOEKENSTEUNEN EN SORTEERREKKEN

OIC boekensteunen
•

Sterke plaatstalen boekensteunen.
De basis gaat onder de boeken, dus
neemt geen ruimte in.
• Afmetingen: 160x120x120mm.
•

• Set à 2 stuks.
wit
zwart
rood
grijs
blauw
zilver

391880
391881
391882
391892
391883
391887

• Set à 2 stuks.
127x130x121mm zwart

391870

OIC boekensteunen open
•
•

Plaatstalen boekensteunen.
Anti-slip onderzijde.

Han boeken/catalogusrek
•

Praktisch catalogusrek geschikt voor
meerdere catalogi, brochures en
tijdschriften.
• De houder heeft een 3-vaks verdeling
(61mm) en is vervaardigd van
hoogwaardig polystyrol.
• Het hoogglanzende oppervlakte zorgt
voor een luxe uitstraling.
• Afmetingen: 209x224x163mm.
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•

Per stuk leverbaar.
Besteladvies doos à 2 stuks.
3-delig wit
506432
3-delig zwart
506433
3-delig transparant
506434
•

Bureau-artikelen
> PENNENBAKKEN EN -KOKERS

Han pennenkoker Bravo
•

Han pennenbak standaard

•

•

•

Uit hoogwaardig kunststof vervaardigd
pennenbakje.
• 5-vaks.
• Voor pennen, paperclips, punaises etc.
• Afmetingen: 260x120x19mm.

•

zwart

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 zwart
106207
pennenhouder wit
106206
pennenhouder transparant helder
106208

Han pennenbak iLine
•

Han pennenkoker Rondo
•

•
•
•
•

Elegante pennenbak met 9 vakken en
geïntegreerde brieven- en
kaartenhouder.
Vervaardigd van hoogwaardig
kunststof.
Leverbaar in hoogglanzende afwerking
of transparant.
Met rubberen buffers aan de onderzijde
ter bescherming van het meubilair.
Afmetingen: 140x140x109mm.

•
•

•
•

pennenhouder zwart
pennenhouder wit
pennenhouder transparant

106214
106213
106215

•

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 pennenbak is een sfeerbepaler
op het bureau.
Door de elegante en fraaie vorm straalt
uw bureau rust uit.

•

Het vlakke gedeelte aan de bovenzijde
is magnetisch zodat paperclips niet
overal op het bureau liggen.
• Door de rubberen afwerking aan de
onderzijde wordt het meubel
beschermt tegen krassen en kan het
niet wegglijden.

pennenbak wit/zwart
pennenbak zwart

390540
390541

pennenkoker wit/zwart
pennenkoker zwart

390530
390531

Han pennenstandaard
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 pennenstandaard kenmerkt
zich door een stabiele uitvoering en
mooie vorm.
Door de rubberen afwerking aan de
onderzijde wordt het meubel
beschermt tegen krassen en kan het
niet wegglijden.

Han pennenkoker iLine
•

Er wordt gebruik gemaakt van
documentechte inkt (ISO 12757).
• De pen zit bevestigd met een elegante
en robuuste metalen ketting.
• Navulbaar met de standaard DINvullingen.
balpenstandaard wit/zwart
balpenstandaard zwart
balpenstandaard chroom

615020
615021
390508

•

Strakke lijnen voor het moderne
kantoor.
• De iLine pennenkoker kenmerkt zich
door de mooi gevormde lijnen en zeer
stabiele uitvoering.
• Door de rubberen afwerking aan de
onderzijde wordt het meubel
beschermt tegen krassen en kan het
niet wegglijden.

Product niet gevonden? Bel ons voor meer informatie!
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Maul pennenkoker
Roundbox
•
•
•
•

•
•
•

Het origineel van MAUL.
Een echte classic bureau-organizer.
Altijd een opgeruimd bureau.
Van slagvast ABS, (Kleur glashelder:
van onbreekbaar kunststof) met
hoogglansoppervlakte.
Met brieven- en memovak.
Met 6 royale afzonderlijke vakken.
Ø14cm, hoogte 12,5cm.

Maul pennenkoker
Deskbox
wit
zwart
blauw
rood
transparant

370020
370021
105983
105989
105984

•

Voor stiften en andere schrijfwaren.
Van sterk kunststof.
• 6 cilinders van verschillende doorsnee
en hoogtes.
• Max. hoogte 14,8cm.
•

blauw
zwart

105987
105988

desk organizer wit/grijs
desk organizer wit/roze
desk organizer wit/blauw

390532
390533
390534

Leitz pennenkoker
WOW
•
•
•
•

•

•

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.
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Leitz desk organizer WOW
•

pennenkoker wit/grijs
pennenkoker wit/roze
pennenkoker wit/blauw
pennenkoker wit/groen

390522
390523
390524
390525

Unieke desk organizer die uw telefoon
oplaadt zonder kabel.
• Eenvoudig: LEDlampje geeft aan
wanneer uw telefoon in de juiste
positie ligt om op te laden.
• Energiebesparend: wanneer uw
telefoon volledig is opgeladen, stopt
het apparaat vanzelf.

Bureau-artikelen
> BUREAULADE-ORGANISERS

Han bureau-organizer
iStep
•
•
•
•
•
•

Fraai vormgegeven organizer past op
alle gangbare brievenbakken.
Inclusief een Smartphone-vak.
Met rubberen buffers aan de onderzijde
ter bescherming van het meubilair.
Vervaardigd van hoogwaardig
kunststof.
Met hoogglanzende afwerking.
Afmetingen: 256x162x45mm.

•

Verpakkingseenhied doos à 4 stuks.
Per stuk leverbaar.
organizer zwart
392661
organizer transparant
106216
•

Post-it C50 deskorganizer
•

Moderne deskorganizer 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 tape.

zilvergrijs

392670

papierbox A4 dwars grijs
afdekplaat A4 dwars grijs
eindbox A4 dwars grijs

506310
506311
506312

Exacompta ladeverdelers
•

•
•
•

•

Losse papierboxen uitermate geschikt
voor het direct grijpbaar opbergen van
folders en formulieren.
Kunststofelementen kunnen
trapsgewijs worden gekoppeld.
Papierboxen kunnen als vakverdeling in
een bureaulade worden geplaatst.
Met de losse papierboxen, de
eindboxen en de afdekplaat kunt u zelf
rekjes of een ladeverdeler
samenstellen.
Verkrijgbaar in multigrijs voor A4 dwars.

Product niet gevonden? Bel ons voor meer informatie!

487

Nietmachines en toebehoren
> NIETMACHINES

NIEUW

26/6

26/6

24/6

20

Quantore nietmachine
K120

20

•

Quantore nietmachine
K110

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.
•

•

Basis nietmachine voor kantoorgebruik.
Geschikt voor standaard nietjes 24/6
en 26/6.
• Capaciteit 20vel.

24/6

•

inlegdiepte 80mm zwart

301250

inlegdiepte 75mm zwart

301254

zwart/grijs
zwart/rood

301172
301174

GARANTIE

5

JAAR

26/6

24/6

30

GARANTIE

5

JAAR

26/6

24/6

Rapid nietmachine
Supreme S17

20

Rapid nietmachine F16
•
•
•
•
•
•
•

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.
5 jaar garantie bij gebruik van Rapid
nietjes.
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•
•

•

zwart
rood
blauw

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.

Nietmachines en toebehoren

GARANTIE

5

JAAR

26/6

24/6

30

GARANTIE

5

JAAR

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.

JAAR

•

24/6

20

•
•
•

zwart/grijs
zwart/rood

301182
301184

•

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.

24/8
26/6

24/6

Rapid nietmachine F20
StandUp

GARANTIE

5

26/6

24/6

zwart
blauw

301251
301253

zwart

301101

50

20

Rapid nietmachine Classic
K2

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
nietjes.
zwart

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.
•
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GARANTIE

3

JAAR

GARANTIE

26/6

24/6

3

30

JAAR

26/6

24/6

25

Leitz nietmachine 5500

Leitz nietmachine 5501

•

•

•

•
•
•
•
•
•
•

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.
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 in blisterverpakking

301291
301292
301293
301246

zwart
blauw

301321
301323

zwart
blauw

301411
301413

GARANTIE

10

JAAR

26/6

24/6

30

Leitz nietmachine 5502
•
•

•
•
•
•
•
•

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.
10 jaar garantie bij gebruik van Leitz
nietjes.

GARANTIE

10

JAAR

26/6

24/6

30

GARANTIE

10

JAAR

Leitz nietmachine 5502
WOW
•
•

•
•
•
•
•
•

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.

24/6

26/6

40

Leitz nietmachine 5523
•

•

nietmachine roze
nietmachine blauw
nietmachine oranje
nietmachine groen
nietmachine ijsblauw
nietmachine paars

303336
303337
303338
303339
303320
303332

•
•
•
•

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.
10 jaar garantie bij gebruik van Leitz
nietjes.
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> LANGARM NIETMACHINES

24/8

24/6

40

Leitz langarm nietmachine
5560
26/6

24/6

20

•

Rapid langarm
nietmachine E15
•
•

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
nietjes.

•
•

zwart

302101

•

> NIETPISTOLEN

13/8

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

> SCHIETPISTOLEN

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.
• Voor 150 nietjes 13/6 of 13/8.
•

492

•

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.

schietdraad 25mm transparant
2000 stuks
schietdraad 45mm transparant
2000 stuks

811513
811514

Nietmachines en toebehoren
> BLOKHECHTERS

9/8

9/10

70

9/8

9/14

110

Rapid blokhechter HD 70

Rapid blokhechter HD 9

•

•

•
•
•
•

Lichte blokhechter met nietcapaciteit:
70 vel.
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.

•
•
•
•
•

zwart/grijs
zilver/oranje

301271
301274

•

Metalen nietmachine.
Voor 140 nietjes 9/8, 9/10, 9/12 en 9/14.
Nietcapaciteit: 110 vel.
Inlegdiepte: 85 mm.
Achterlaadsysteem.
Instelbare papieraanleg.
5 jaar garantie bij gebruik van Rapid
nietjes.

23/8

23/24

zwart/wit
zwart

302400
302411

zilver/oranje

301269

zilver

301403

210

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.

170
60

Rapid blokhechter Duax
•
•
•

•
•
•
•

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.

Leitz blokhechter
5552
•
•
•
•
•
•
•

zilver/oranje

302421

Nietcapaciteit: 60 vel.
Gepatenteerde Flat Clinch technologie
vermindert papierstapels tot 30%.
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.

Product niet gevonden? Bel ons voor meer informatie!
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> ELEKTRISCHE NIETMACHINES

zie pag.
101
4xAA

20

Rexel nietmachine
Optima Grip
20

•

Leitz nietmachine NEXXT
E2

•
•

•
•
•
•
•
•

Elektrische nietmachine.
Nietcapaciteit: 20 vel (80 g/m2) .
Gebruikt nietjes E2 (306418).
Inclusief adapter en 200 E2 nietjes.
GS veiligheid getest en 3 jaar garantie
bij gebruik van Leitz nietjes.
Ideaal voor frequent gebruik.

44/7

•
•
•

zwart
blauw

303029
303033

•

•
•
•
•
•
•
•

zilvergrijs-zwart

303005

30
50

Rapid nietmachine 90EC
•

Blokkeer-vrij nieten met
eersteklas nietjes van Optima.
Nietcapaciteit 20vel met Optima
Premium nietjes, blokkadevrij.
Ingebouwde papierstapelmeter.
Werkt op adapter of batterijen.
Inclusief 1.000 Optima nr.56
nietjes(26/6).
Duidelijke indicator die aangeeft dat de
nietjes bijna op zijn.
Werkt op 4xAA batterijen (niet
meegeleverd).

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
nietjes.

Rapid nietmachine 100E
•
•
•
•
•
•

wit

303100

•

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.

voor 150 nietjes
44/6 of 44/8+ zwart/wit
voor 210 nietjes
66/6 of 66/8+ zwart/wit

303000
303001

25
50

Rapid nietmachine
5025E

Rapid nietmachine 5050E

•

•

•
•
•
•
•

Compacte, zeer stille elektrische
nietmachine met LED verlichting.
Dit LED begeleidingssysteem toont
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.

494

•
•
•
•

•

zwart/wit

303004

•

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.

wit/smoke
zilver/oranje

301280
301279

Nietmachines en toebehoren
> NIETTANGEN

NIEUW

24/8

24/6

50

Rapid niettang
Classic K1
24/8

24/6

•

30

•

Quantore niettang

•

•

•

•

•

Capaciteit: 30 vel.
Achterlaadsysteem.
• Geschikt voor nietjes 24/6 of 24/8.
• Inlegdiepte: 56 mm

•

Chroom

301255

GARANTIE

5

JAAR

Nietcapaciteit: 50 vel.
Achterlaadsysteem.
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.

nr. 10
21/4

chroom
platinum

304200
304201

15

15

Leitz niettang 5545
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

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.

24/8
26/6

24/6

24/6

blauw metallic

301712

chroom

301714

40

30

Leitz niettang 5549
Leitz niettang 5548
•
•
•
•
•
•
•

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

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.

Product niet gevonden? Bel ons voor meer informatie!
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> ONTNIETERS

Rapid ontnieter C1
•

Quantore ontnieter
•
•

De ideale manier om nietjes te
verwijderen.
• Sterke uitvoering.

•
•

zwart

307903

•

> NIETJES

Ontnieter gemaakt van ABS kunststof
en metaal.
Verchroomde stalen bek.
Geschikt voor 24 en 26 nietjes.
Afmetingen : 60 mm x 31 mm x 43 mm.
5 jaar garantie.

•

Per stuk leverbaar.
Besteladvies doos à 12 stuks.
zwart
307901
•

> OOG- OF RINGHECHTERS

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 millimeters.
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KW-Trio ringtang
•
•

Doos à 1000 stuks.
Per stuk leverbaar.
• Besteladvies doos à 10 pakjes.
24/6 verkoperd
300600
24/6 verzinkt
300601
•

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
hechtringen 4,2mm capaciteit
15vel
hechtringen 5,5mm capaciteit
25vel

305405
314010
314011
314012

Perforators
> 2-GAATS PERFORATORS

2

20

Quantore perforator
K220
2

•

20

Luxe kantoorperforator.
Stanscapaciteit 20vel.
• Met papieraanleg.
• Perforator is gemakkelijk in gebruik.
• In vergelijking met de basis
kantoorperforator is er weinig kracht
nodig.
•

Quantore perforator K210
•

Standaard kantoorperforator.
Stanscapaciteit 20vel.
• Met papieraanleg.
•

zwart

310127

zwart/grijs

310129

zwart
rood
blauw

310101
310102
310103

GARANTIE

2

10

JAAR

30

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.
Stanscapaciteit 30vel.
10 jaar garantie.

zwart
rood
blauw

310321
310322
310323

GARANTIE

2

GARANTIE

2

10

JAAR

3

JAAR

10

16

Leitz perforator 5058
Leitz perforator 5038
•
•
•
•
•
•
•

Modern design met unieke technologie.
Metalen frame met kunststof kap.
25 tot 30% minder kracht nodig door
scherpere stansen en extra handgreep.
Stanscapaciteit 16vel.
Met verstelbare aanleg.
10 jaar garantie.
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•
•

zwart
rood
blauw
grijs

310221
310222
310223
310232

•
•
•

Modern design met unieke technologie.
Metalen frame met kunststof kap.
25 tot 30% minder kracht nodig door
scherpere stansen en extra handgreep.
Gemakkelijk afleesbare, tweekleurige
aanleglat.
Capaciteit 10vel.
3 jaar garantie.

Perforators

GARANTIE

2

10

JAAR

GARANTIE

40

2

Leitz perforator 5138
•
•
•
•
•
•

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.

10

JAAR

65

Leitz perforator
5180
•

•
•

zwart
rood
blauw
grijs

310501
310502
310503
310512

zilvergrijs
stans voor 5182 Ø6mm

311000
311911

•
•
•

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.

zilvergrijs

310800

zilver
reserve stansplaatjes 10 stuks
reserve stansen
2 stuks

301691
301692
301693

Product niet gevonden? Bel ons voor meer informatie!
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GARANTIE

2

10

JAAR

250

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.
Afmetingen bodemplaat: 51x10,5cm.
Met metalen aanleg voorzien van
duidelijke schaalverdeling.
10 jaar garantie.

GARANTIE

2

5

JAAR

150

Rapid perforator HDC150
•

GARANTIE

2

10

JAAR

25

Leitz perforator 5005
•
•

Betrouwbare perforator voor dagelijks
kantoorgebruik.
• Gepatenteerde extra handgreep en
scherpere stansen reduceren de
benodigde perforatiekracht.
• Stanscapaciteit 25 vel.

•

•
•

zwart

303063

Perforator met drukbekrachtiging en
rubberen hendel 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.

Perforators
> 4-GAATS PERFORATORS

GARANTIE

4

10

JAAR

16

Leitz perforator 5022
•
4

10

•
•

Quantore perforator

•

• Perforator voor 4 gaten op 8cm

•

onderlinge afstand.

• Stanscapaciteit 10vel.
• Met schaalverdeling.

zwart

310126

•

Perforator voor 4 gaten op 8cm
onderlinge afstand.
Stanscapaciteit 16vel.
Met verstelbare aanleg.
Krasbestendige, anti-slip onderzijde.
Eenvoudig te legen, scharnierend
opvangbakje.
10 jaar garantie.

grijs

311632

grijs

311612

grijs

311712

GARANTIE

4

10

JAAR

25

Leitz perforator 5012
•
•
•
•
•

Perforator voor 4 gaten op 8cm
onderlinge afstand.
Erg sterk dankzij de kap in gegoten
staal.
Stanscapaciteit 25vel.
Met verstelbare aanleg.
10 jaar garantie.

GARANTIE

4

10

JAAR

30

Leitz perforator 5114

GARANTIE

4

•
•
•
•
•
•
•

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.

500

10

JAAR

40

Leitz perforator 5132
•
•

zilvergrijs
stans voor 5114 nieuw model
Ø6mm
stans voor 5114/5124 model
Ø8mm

311901

•
•

311910

•

311913

•

Perforator voor 4 gaten op 8cm
onderlinge afstand.
Stanscapaciteit 40vel.
Met verstelbare aanleg.
Krasbestendige, anti-slip onderzijde.
Eenvoudig te legen, scharnierend
opvangbakje.
10 jaar garantie.

Perforators

4

30

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.
• Capaciteit 30vel.

GARANTIE

4

5

JAAR

150

Rapid perforator HDC150/4
•

zwart

310761

Krachtige 4-gaats perforator voor 2 tot
150vel.
• Weinig kracht nodig in gebruik.
• Met een royaal opvangreservoir.

> 23-GAATS PERFORATORS

zilver
reserve stansen 2 stuks
reserve stansplaatjes 10 stuks

311642
301693
301692

> VERSTERKINGSRINGEN

GARANTIE

23

10

JAAR

15

Leitz 23-gaats perforator
•
•
•
•
•
•
•

Krachtige metalen 23-gaats perforator
in een modern design.
De aanleg is voorzien van een duidelijke
schaalverdeling.
Met geïntegreerde vergrendeling voor
ruimtebesparende opberging.
Robuuste stalen uitvoering met zware
metalen onderdelen.
Voorzien van een krasvrije antislipmat.
Capaciteit 15vel.
Met 10 jaar garantie.

Leitz versterkingsringen
•
•

zilvergrijs

311902

Transparant en zelfklevend.
Sluiten ieder risico tot doorscheuren
van de perforatiegaatjes uit, voor veel
gebruikte documenten.

rol à 500 stuks transparant 1706 314000

Product niet gevonden? Bel ons voor meer informatie!
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Paperclips en papierklemmen
> PAPERCLIPS EN SPLITPENNEN

•

Quantore paperclips
•

Twee zijden rond.
• Vernikkeld 1.35mm staaldraad.

LPC paperclips gekleurd

Doos à 100 stuks.
Per stuk leverbaar.
• Besteladvies doos à 10 pakjes.
R2/33mm lang
315606
R50/55mm lang
315607

• Blister à 100 stuks.
28mm
wit
28mm
zwart
28mm
rood
28mm
blauw
28mm
groen
28mm
assorti

315150
315151
315152
315153
315154
315155

• Box à 300 stuks.
28mm

assorti

315157

• Box à 80 stuks.
50mm

assorti

315158

•

Grootverpakking en blister.
• Met vinyl coating.
• Paperclips in diverse kleuren.
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Quantore hoekclips

•

•

Netter alternatief voor paperclips.
Ook wel bend-overs genoemd.
• Roestvrij en licht in gewicht.
•

• Doos à 100 stuks.
zilverkleurig alumiunium
goudkleurig alumiunium

315602
315603

Paperclips en papierklemmen
> PAPERCLIPHOUDERS

Maul papercliphouder
transparant
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

•
•
•
•

Paperclips altijd bij de hand.
Zwarte deksel afneembaar en
magnetisch.
Van slagvast kunststof.
Grote capaciteit.
Inclusief 20 paperclips.
Ø5,2cm, hoogte 7cm.

transparant

105992

• Blister à 12 stuks.
13mm
capaciteit 4mm
16mm
capaciteit 5mm
19mm
capaciteit 7mm
25mm
capaciteit 9mm
32mm
capaciteit 13mm

105981
105982
105996
105975
105997

• Blister à 6 stuks.
41mm
capaciteit 19mm
51mm
capaciteit 28mm

105998
105999

> PAPIERKLEMMEN

Maul papierklem Foldback
215

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.

•

Doosje à 12 stuks.
13mm
capaciteit 4mm
16mm
capaciteit 5mm
19mm
capaciteit 7mm
25mm
capaciteit 9mm
32mm
capaciteit 13mm
41mm
capaciteit 19mm
51mm
capaciteit 28mm

316621
316622
316623
316624
316625
316626
316627

•
•
•
•

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 (80gr).
Klemdeel van sterke stalen veer.
De beugels kunnen omgeklapt of
verwijderd worden.

Maul papierklem met
magneet
•

Maul papierklem Economy
•
•
•
•
•
•

Papierklem van hoogwaardig staal.
Met krachtige spiraalveer.
Grote klemwijdte.
Overal te gebruiken: voor opslag,
onthouden, binden, persen en lijmen.
Ook op te hangen.

•

Verpakkingseenheid doos à 10 stuks.
75mm
capaciteit 25mm 316661
100mm
capaciteit 30mm 316662
120mm
capaciteit 30mm 316663

•
•
•

Papierklem met magneet aan de
onderzijde.
Ideaal om informatie te bevestigen aan
whiteboarden of metalen kasten,
stellingen en machines.
Dankzij magneetwerking hoeven geen
gaten geboord te worden.
Klem en veer van metaal.
Hechtkracht van 3,5kg. *

• Blister à 2 stuks.
30mm
capaciteit 15mm
40mm
capaciteit 20mm
50mm
capaciteit 20mm
40x50mm
rechthoek capaciteit 25mm

Product niet gevonden? Bel ons voor meer informatie!

316649
316650
316651
316612

503

Plakband
> ONZICHTBAAR PLAKBAND

> PLAKBAND

Quantore onzichtbaar
plakband

Quantore plakband
•

•

Onzichtbaar, permanent klevend
plakband.
• Beschrijfbaar.

•

Per stuk leverbaar.
• Besteladvies pak à 12 rol.
19mmx33m

Transparant tape voor vele doeleinden.
Verouderingsbestendig.
• Polypropyleen uitvoering met
oplosmiddelvrije lijmlaag.
•

800250

12mmx10m
19mmx25m
15mmx10m
19mmx10m
12mmx33m
15mmx33m
19mmx33m
12mmx66m
15mmx66m
19mmx66m
25mmx66m

VE:12
VE:2
VE:10
VE:8
VE:12
VE:10
VE:8
VE:12
VE:10
VE:8
VE:6

800265
725143
800268
800271
800266
800269
800272
800267
800270
800273
800275

> ONZICHTBAAR PLAKBAND

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.
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Scotch onzichtbaar
plakband 810 Value Pack

•

Per stuk leverbaar.
• Besteladvies pak à 12 stuks.
12mmx10m met handafroller
12mmx33m
19mmx7,5m met handafroller
19mmx33m pak à 4rol
19mmx33m
19mmx66m

801120
801415
801140
801348
801340
801440

•
•
•

•
•

•

Per stuk leverbaar.
• Besteladvies pak à 9 stuks.
12mmx66m
25mmx66m

•

801420
801450

•

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
19mmx33m 12+2 gratis
19mmx33m 16+8 gratis

801350
801343
801351

Plakband

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.

Scotch onzichtbaar
plakband 810 met
dispenser
•

•

PEFC gecertificeerd.

19mmx33m 9rol
19mmx30m

836524
801149

Design dispenser ontworpen door
Karim Rashid.
• Gemaakt van hoogwaardig kunstof in
de vorm van ronde keien.
• Verzwaard om het plakband
gemakkelijk te laten afrollen.
• Inclusief 1 rol Scotch Magic tape
19mmx7,5m.

zwart
wit

801121
801122

19mmx19m met dispenser
op hangstrip

801346

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.
•

•

Per stuk leverbaar.
Besteladvies pak à 12 stuks.
19mmx33m
19mmx66m
•

801341
801344

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.
Per stuk leverbaar.

Scotch onzichtbaar
plakband 810 met Colors
dispenser
• Besteladvies doos à 10 stuks.
19mmx33m
800232

•

Scotch Magic tape met dispenser.

Product niet gevonden? Bel ons voor meer informatie!
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Plakband
> PLAKBAND

Tesa plakband
Transparant
Tesa plakband Standaard
•

Dit standaard zelfklevende
transparante plakband is zeer geschikt
voor algemeen gebruik.
• Bevat uitstekende kleefeigenschappen.
• Handinscheurbaar.
• Per rol afzonderlijk verpakt of in
voordelige "tower" verpakking
leverbaar.

15mmx10m
15mmx33m
15mmx66m
19mmx33m
19mmx66m

VE:50 800257
VE:30 800259
VE:10 800261
VE:24 800258
VE:8 800260

•

Verpakkingseenheid krimp à 10 rollen.
15mmx66m VE:10
800537
15mmx10m
krimp à 10rol 800278
15mmx33m
krimp à 10rol 800280

•

Tesafilm Transparant.
Dit 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 805731
doos à 10 rol 800235
doos à 10 rol 800335
doos à 10 rol 800535
doos à 8 rol 805737

Tesa ECO Clear plakband
•

•

Tesa plakband Crystal
•
•
•
•
•
•
•

Zeer helder plakband van top kwaliteit.
Onzichtbaar op bijna alle ondergronden.
Geruisloos afrolbaar.
Met de hand te scheuren.
Bestand tegen veroudering.
PP folie en oplosmiddelvrij.
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•
•
•
•

Per stuk leverbaar.
19mmx33m

•

VE:10 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.

•

Per stuk leverbaar.
Besteladvies doos à 10 stuks.
19mmx33m in hangdoosje
800286
•

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.
• Per stuk leverbaar.
•

Scotch dubbelzijdig
plakband montage

Besteladvies pak à VE's.
12mmx33m
VE:12 800323
15mmx33m
VE:10 800333
19mmx33m
VE:8 800343

VE:12
VE:10
VE:8
krimp à 10rol
krimp à 10rol
krimp à 8rol
krimp à 8rol

800423
800433
800443
800456
800457
800213
800212

Scotch plakband 600
Crystal Clear

19mmx10m
19mmx15m

800242

•

19mmx25m

VE:24
met handafroller
VE:12
met handafroller
VE:12
VE:24
VE:12
7+1 gratis

Vergeelt niet.
• Ultra sterk.
• Geschikt voor inpakken van
geschenken, beschermen van labels,
versterken van perforaties.

Per stuk leverbaar.
Besteladvies pak à 6 stuks.
19mmx1,5m standaard
•

12mmx66m
15mmx66m
19mmx66m
15mmx33m
15mmx66m
19mmx33m
19mmx66m

•

•

19mmx33m
19mmx66m
19mmx33m

•

Permanente dubbelzijdige
montagetape.
• Voor het vastplakken van harde of
ruwe materialen.
• Kleeft snel zonder enige
oppervlaktedruk.
• Bijzonder duurzaam.

802060

•

Per stuk leverbaar.
Besteladvies pak à 12 stuks.
19mmx1,5m extreme
19mmx1,5m strong
19mmx1,5m transparant
•

802062
802041
802043

800253
800249
800342
800442
801151

> DUBBELZIJDIG PLAKBAND

Pritt Poster Buddies
kleefkussentjes
Scotch dubbelzijdig
plakband 665

•

•

Dubbelzijdig plakband.
Zonder schutlaag dus gemakkelijk en
snel in gebruik.
• Handig voor het ophangen of
vastmaken van papier en posters.
•

•

Per stuk leverbaar.
Besteladvies pak à 12 stuks.
12mmx6m
12mmx22,8m
•

802031
802032

De kindvriendelijke, witte plakgum voor
onzichtbare bevestiging van posters en
tekeningen.
• Gemakkelijk verwijderbaar.
• Ook voor het vastzetten van vaasjes,
beeldjes en telefoontoestellen.
• Uitwasbaar.

•

Per stuk leverbaar.
Besteladvies pak à 24 stuks.
strip met 65
Pritt buddies 836300
•

Product niet gevonden? Bel ons voor meer informatie!
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Plakband
> DUBBELZIJDIG PLAKBAND

Scotch dubbelzijdig
plakband universeel
•
•
•
•

•
•
•

Multifunctionele, dubbelzijdige
zelfklevende tape.
Bijzonder veelzijdig en geschikt om
tapijt of vloerbekleding vast te maken.
Voor handwerk of om decoratieve
elementen permanent vast te maken.
De tape heeft een sterk kleefvermogen
en kleeft snel, permanent en goed
zonder enige oppervlaktedruk.
U bereikt het beste resultaat met
droge, schone oppervlakken.
Gemakkelijk afscheurbaar met de hand.
De coating bevat geen solventen, wat
het product milieuvriendelijk maakt.

Scotch dubbelzijdig
tapijttape
•
•

•
•
•

50mmx7m

802044

•

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
50mmx7m verwijderbaar

802045
802046

foam 19mmx1,5m
ultra 19mmx1.5m
smal 9mmx5m

800294
836248
800283

pakje à 80 pads

836321

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
afrollen, in een doosje of in een handig
bewaarblikje.

Tesa dubbelzijdig
montagetape
•

12mmx7,5m op blister
15mmx10m in bewaarblik
19mmx33m

800290
800292
800291

Sterk hechtende, dubbelzijdige tesa
montagetape.
• Geschikt voor een groot aantal
toepassingen.
• Ideaal voor bevestiging van voorwerpen
binnen.

Tesa kneedgum
Tesa dubbelzijdig
knutseltape

•

•

Deze universele, dubbelzijdige tape is
ideaal voor allerlei klussen zoals
permanente bevestigingen en
decoratieve toepassingen.
• Ideaal voor ruwe of oneffen
opppervlakken.
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•

Per stuk leverbaar.
Besteladvies doos à 6 stuks.
38mmx2,75m
•

800241

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
oppervlakken.
• Alternatief voor punaises en magneten.
• Herbruikbaar en verplaatsbaar.

Plakband
> MONTAGESTRIPS

3M Command
schilderijhaken
•

•

•

•
•
•

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).
Met 1 haak hang je het schilderij of
voorwerp recht.

3M Command
kabelgeleiders transparant
•
•

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 bevestigingsstrips.
kunststof wit voor ophanging
met zaagtand
2.2kg
metaal voor ophanging
met zaagtand
2.2kg
metaal voor ophanging
met draad
3.6kg

•
•

•

836335
•

836337

•
•

836338

Werk die kabels en snoeren weg met de
transparante kabelclips van Command.
Deze zijn voorzien van transparante
bevestigingsstrips.
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.
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.
kabelclips rond, kaart à 4 stuks
kabelclips, kaart à 4 stuks
bevestigingsstrips,
kaart à 16 stuks
kabelbundelaar,
kaart à 2 stuks

•
•

3M 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.
Command producten kunnen niet
gebruikt worden op behangpapier of
decoratiepleister (zoals bijvoorbeeld
granol).
Ophangen en herpositioneren zonder
boren.
Zeer sterke kleef- en klikkracht:
draagvermogen tot 7.2kg bij gebruik
van 4 stuks.

•
•
•

836333
836348
836340
836360

Simpel te verwijderen: druk stevig
tegen de muur en trek aan het "lipje".
Geen beschadigingen aan de
ondergrond.
Witte vastklikstrips zijn geschikt voor
lichte lijsten.
Zwarte vastklikstrips zijn geschikt voor
donkere lijsten.
Smalle vastklikstrips zijn geschikt voor
smalle lijsten.
Stabilisatiestrips zijn bedoeld om lijsten
en schilderijen "recht" te hangen.
Verpakkingseenheid blister à 8 stuks.

klein voor lichte lijsten 1,8kg
836343
klein voor lichte lijsten 5,4kg
836346
medium voor lichte lijsten 5,4kg 836342
medium voor donkere lijsten 5,4kg
836341
groot voor lichte lijsten 7,2kg
836345
groot voor donkere lijsten 7,2kg 836344

3M Command haken
•

•

•

•
•
•
•
•
•

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.
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mini haken 225gram
kaart à 6 stuks
836332
deco clips 225gram
kaart à 20 stuks
836334
ovale haken 900gram
kaart à 2 stuks
836339
metaal waterbestendig 1 stuk 836354
kunststof waterbestendig klein
2 stuks
836355
kunststof waterbestendig medium
1 stuk
836356
ovale haak 1,8kg
836357
kunststof keukenhaak 3 stuks 836359
kunststof waterbestendig met
metalen draadeinde 3 stuks
836361

3M Command strips
•

Gemakkelijk te verwijderen en
verplaatsen, zonder lijmresten en
andere sporen achter te laten.
• Hecht goed op de meeste
oppervlakken, zoals plastic, papier, hout
en metaal.
• Ook een goed alternatief voor
dubbelzijdig tape.

posterstrips
pak à 12 stuks
waterbestendige strips
pak à 16 stuks

836353
836358

Plakband
> SPECIAAL PLAKBAND

Scotch aluminiumtape
•
•
•

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.

•
•

blister à 20 stuks

802040

Aluminium tape met uitstekend
kleefvermogen.
Geschikt voor reparatie en dichting van
metalen oppervlakken.
Bijzonder duurzaam door de
gemetalliseerde bovenlaag.
Waterdicht en bestand tegen olie en
smeermiddelen.
Door de hoge weerstand tegen
weersomstandigheden en uv-licht is de
aluminium tape geschikt voor gebruik
binnen en buiten.
Hecht bij temperaturen van -10° tot
250°C.
Gemakkelijk af te scheuren met de
hand.

48mmx15m

803525

15mmx10m zwart
15mmx10m wit

870021
870022

25mmx3m

870038

Scotch isolatietape
•

Vlambestendige isolatie voor
hoogspanning (5000 V).
• Conform de IEC-norm 60454-3-1.
• Het oppervlak moet schoon en droog
zijn.

•

Per pak leverbaar.
Besteladvies doos à 15 pakjes.
blister à 10 stuks
large
2kg 802035
blister à 14 stuks
mini
1kg 802036
blister à 6 stuks waterproof
2kg 802037
blister à 16 stuks transparant
0.2kg 802038
blister à 8 stuks transparant
1kg 802039
blister à 9 stuks
behang
en pleisterwerk
0.5kg 802050
blister à 6 stuks
behang
en pleisterwerk
1kg 802051
blister à 9 stuks
tegels
en metaal
2kg 802047
blister à 6 stuks
tegels
en metaal
3kg 802049
•

Tesa Powerstrips
•

Zelfklevende bevestigingsstrips.
• Het alternatief voor boren en spijkeren.
• Grote kleefkracht maar zonder
lijmresten verwijderbaar.
• Verkrijgbaar voor verschillende
toepassingen.

Scotch anti-lek tape
•
•

•
•
•
•

•

Zelfdichtende reparatietape.
Specifiek bestemd voor tijdelijke
oplossingen voor loodgieterij en
elektrische installaties.
Zorgt voor een lucht- en waterdichte
laag bij lekken.
Tot 650% uitrekbaar.
Aanbrengen bij kamertemperatuur.
Door de hoge mate van weerstand
tegen water en weersomstandigheden,
is de tape ook geschikt voor gebruik
buiten.
Bestand tegen temperaturen van -40°
tot 90°C.

Product niet gevonden? Bel ons voor meer informatie!
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Plakband
> SPECIAAL PLAKBAND

Pattex Power Tape
•

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,
markeren, afdichten van luchtkanalen,
lekkende vaten, sluiten van zware
dozen, tijdelijk verstevigen en
herstellen van dekzeilen, gescheurde
verpakkingen, glassplinterbescherming
enz.

•
•
•
•

•
•

50mmx50m zilverkleurig
50mmx50m zwart

803529
803532

Supersterke tape voor 1001
toepassingen in huis, auto en tuin.
Hoge kleefkracht.
100 % waterdicht.
Met de hand afscheurbaar.
Hecht op de meeste ondergronden en
materialen.
Bestand tegen hoge en lage
temperaturen, tegen hoge druk en
tegen vervormingen.
Verzekert een perfecte afdichting.
Multifunctioneel toepasbaar zoals
verstevigen, repareren, plakken,
verbinden, afdichten, isoleren en
beschermen.

•

Per stuk leverbaar.
Besteladvies pak à 6 stuks.
50mmx10m wit
50mmx10m grijs
50mmx10m transparant
50mmx25m grijs
50mmx25m zwart

836330
836331
836316
836302
836303

19mm zwart
19mm wit
19mm rood
19mm blauw
19mm groen
19mm geel

805420
805421
805422
805423
803513
805424

•

Scotch reparatietape
Supreme
•
•
•
•
•
•

Flexibele tape voor uiteenlopende
reparaties en renovatie.
Hecht goed op de meest oppervlakken,
zoals plastic, papier, hout en metaal.
Met stof verstevigd.
Watervaste bovenlaag.
Bestand tegen de
weersomstandigheden en uv-licht.
Betrouwbaar bij temperaturen tot 93°C.

•

Per stuk leverbaar.
Besteladvies doos à 6 stuks.
48mmx10m universeel wit
870030
48mmx10m universeel grijs
870031
48mmx10m universeel zwart
870032

•

Per stuk leverbaar.
Besteladvies doos à 9 stuks.
48mmx18.2m verwijderbaar
870033
48mmx18.2m transparant
870034
•

•

•

Per stuk leverbaar.
Besteladvies doos à 10 stuks.
19mmx3m strong & easy wit
870035
•

Tesa Extra Power Perfect
Tesa Extra Power
Universal

•
•

•
•

•
•
•

De oersterke tape voor elke klus. Biedt
snelle en eenvoudige oplossingen.
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.
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•
•

Per stuk leverbaar
Besteladvies doos à 6 rol.
50mmx10m zilverkleurig
50mmx25m zilverkleurig
50mmx10m zwart
50mmx25m zwart
50mmx10m transparant
50mmx25m wit
•

•

800295
800282
800302
800281
800304
800262

•
•
•
•

Tesa textielplakband.
De ideale extra sterke tape.
Ideaal voor klussen, repareren,
bundelen, versterken, markeren en nog
veel meer.
Voor permanente, hoog belastbare en
langdurige resultaten.
Handinscheurbaar en trekbestendig.
Weersbestendig voor zowel binnen- als
buiten toepassingen.
Zeer hoge kleefkracht.
Rollengte 2,75meter.

•

Besteladvies doos à 6 rol. (per stuk
leverbaar).
38mm zwart
805426
38mm wit
805425
38mm rood
805427
38mm blauw
805428
38mm groen
803512
38mm geel
805429

Plakband
> TEKEN- EN AFPLAKBAND

Scotch afplaktape Basic
Scotch maskingtape 202
•
•

Crêpetape voor het afplakken en
beschermen.
• Laat geen sporen achter.
• Crèmekleurig.

Tape voor afplakken en beschermen.
Zonder lijmresten te verwijderen binnen
24 uur na het aanbrengen op de
meeste oppervlakken.
• Crèmekleurig.
•

19mmx50m
25mmx50m

725140
725150

18mmx50m
24mmx50m
36mmx50m

870019
870020
870029

> PLAKBANDHOUDERS

KW-Trio plakbandhouder
33m
•

Tafelmodel.
Kunststof antislip.
• Geschikt voor tapes tot 19mm breed en
tot 33m lang.
•

zwart
807011
kern voor KW-Trio 33m en 66m
zwart
807027

KW-Trio plakbandhouder
66m
•

Tafelmodel.
• Kunststof antislip.
• Geschikt voor tapes tot 25mm breed
en tot 66m lang.

grijs
807020
zwart
807021
kern voor KW-Trio 33m en 66m
zwart
807027

Scotch plakbandhouder
C38
•

Dispenser geschikt voor tapes tot
19mm breed en tot 33m lang.

zwart
836508
mint
836518
fuchsia
836519
blauw
836520
oranje
836521
zwart + 4 rollen tape 19mmx33m 801345
mint + 4 rollen tape 19mmx33m 836517

Product niet gevonden? Bel ons voor meer informatie!
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Plakband

Scotch plakbandhouder
C10
•

Quantore plakbandhouder
•

Plakbandhouder geschikt voor tapes
tot 33m lang.
• Zwart.

Plakbandhouder Quantore
zwart 33m

725141

Plakbanddispenser voor het zware
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

801145

zwart met 3 rollen tape

801150

zwart
zwart/zilver

807245
807246

Scotch plakbandhouder
C38 Recycled
•

Ecologische plakband bureaudispenser.
Dispenser gemaakt van 100%
gerecycled plastic.
• Gemakkelijk met één hand te bedienen.
• Dispenser geschikt voor tapes tot
19mm breed en tot 33m lang.
•

Scotch plakbandhouder
C60

Leitz plakbandhouder
WOW

•
•

Mooie plakbandhouder voor gebruik met
slechts één hand.
• Geschikt voor plakband tot 19mmx33m.
• Inclusief een rol beschrijfbaar,
ondoorzichtig plakband.
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plakbandhouder wit/grijs
plakbandhouder wit/roze
plakbandhouder wit/blauw
plakbandhouder wit/groen

807013
807014
807015
807016

Origineel vormgegeven
bureaudispenser.
• Wordt geleverd inclusief één rol Scotch
Magic tape.
• Dispenser geschikt voor tapes tot
19mm breed en tot 33m lang.

Lijmstiften
> LIJMSTIFTEN

Pritt Power lijmstift
•

Quantore lijmstift
•

Uitwasbare lijm in handige stick.
Oplosmiddelvrij.
• Voor het plakken van papier, karton en
foto's.
•

•

Per stuk leverbaar.
Besteladvies doos à 12 stuks.
20gr
836110
2x20gr
836109
•

Extra sterke en krachtige, uitwasbare
plakstift voor het plakken van papier,
karton, foto's, hout en plastic.
• De gekleurde lijmmassa droogt
transparant op.
• Oplosmiddelvrij.
• Uitwasbaar.

•

Per stuk leverbaar.
Besteladvies doos à VE's.
20gr
VE:24
•

836225

Scotch lijmstift
•

De klassieke lijmstift.
Smeert gelijkmatig uit.
• Zonder gevaarlijke stoffen en reukloos.
•

Pritt lijmstift

Tesa lijmstift Eco

•

•

•
•
•
•

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.
Bestaat voor 90% uit gerecycled
materiaal.

•

Per stuk leverbaar.
Besteladvies doos à VE's.
11gr
VE:25
22gr
VE:24
43gr
VE:24
43gr
4+1 gratis
•

836011
836013
836015
836014

Tesa lijmstick bestaande uit 100%
gerecycled plastic is zeer
milieurvriendelijk.
• Permanente lijm op waterbasis, zonder
oplosmiddel.
• Geschikt voor verlijming van papier,
karton en foto's.
• Uitwasbaar.

8gr
21gr
40gr

10gr
20gr
40gr

VE:30 836000
VE:20 836001
VE:12 836003

VE:12
VE:12
VE:12

57024 836045
57026 836046
57029 836047

Product niet gevonden? Bel ons voor meer informatie!

515

Lijmen
> LIJMEN

Tesa hobbylijm
•

•

•
•
•

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.

Pattex 100% lijm
•

Relax! Dit is de oplossing.
Pattex 100%, sterk onder alle situaties.
• Sterk, waterbestendig, flexibel,
transparant, schokbestendig,
temperatuurbestendig en
herpositioneerbaar.
•

•

Per stuk leverbaar.
Besteladvies doos à 10 stuks.
flacon 90gram
836270
flacon 180gram
836271
•

flacon 50gram

836298

Pattex Contactlijm
transparant
•

•
•
•
•

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
combinatie met elkaar.
Glashelder.
Verkleurt niet.
Vochtbestendig.
Bestand tegen extreme temperaturen
(-15°C tot +70°C).
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Pattex Repair Extreme lijm
•

•

Per stuk leverbaar.
Besteladvies doos à 12 stuks.
tube 50gram transparant op blister
836235
•

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).
• 100% transparant.

•

Per stuk leverbaar.
Besteladvies doos à 12 stuks.
tube 3gram op blister
836239
•

Lijmrollers/Lijmen
> 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.
• Per stuk leverbaar.

•
•
•

•

Besteladvies doos à VE's.
permanent
VE:8
non-permanent
VE:8

836071
836076

•

Navulbare 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.
Eenvoudig hervulbaar om verspilling te
voorkomen en geld te besparen.
Flexibele roller applicator met
beschermdop.
Omhulsel van min. 50% gerecycled
post-consumer plastic, 100%
recyclebaar.
Bandlengte: 16m.

•

Per stuk leverbaar.
Besteladvies doos à VE's.
permanent houder + navulling
VE:5 836052
permanent navulling
VE:10 836069
non-permanent houder + navulling
VE:5 836064
non-permanent navulling VE:10 836066
•

> SECONDENLIJMEN

Tesa ECO lijmroller
•
•
•
•
•
•

Lijmroller voor permanente of nonpermanente verlijming.
Betrouwbare hechting en precieze
resultaten.
Behuizing gemaakt van 100% recycled
plastic.
Oplosmiddelvrije lijmlaag.
Geschikt voor zowel links- als
rechtshandigen.
Breedte van de tape 8,4mm, lengte
8,5m.

Pattex Classic secondelijm
•

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.
•

•

Per stuk leverbaar.
Besteladvies doos à 5 blisters.
permanent op blister 59171 VE:5 836085
non-permanent op blister 59191 836088
•

Loctite 60 secondelijm

Pattex Plastic secondelijm

•

•

Supersterke, veelzijdige alleslijm die
flexibel blijft na uitharding.
• Super snel: hecht alle materialen
binnen 60 seconden.
• Herplaatsbaar en transparant.
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tube 20gram

836228

Speciale secondelijm voor alle soorten
kunststof (inclusief PE en PP).
• Verlijmt ook andere materialen zoals
o.a. hout, leder, metaal, porselein,
keramiek, kurk, papier en karton.

•

Per stuk leverbaar.
Besteladvies doos à 12 stuks.
tube 3gram classic op blister
836234
tube 3gram super gel op blister 836236
5gram flacon met kwast op blister
836233
tube 3gram ultra gel op blister 836232
•

•

Per stuk leverbaar.
Besteladvies doos à 12 stuks.
tube 3gram
op blister 836151
•

Lijmen
> LIJMEN IN SPUITBUS

3M lijmspray
SprayMount
3M lijmspray PhotoMount
•
•
•
•
•
•
•

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
gelijkmatig spuitpatroon.

•
•
•
•
•
•

spuitbus 400ml

836258

spuitbus 400ml

836259

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
gelijkmatig spuitpatroon.

spuitbus 400ml

836257

3M lijmspray DisplayMount
•
•
•
•
•
•
•

Ideaal voor het lijmen van uitstal- en
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
gelijkmatig spuitpatroon.

Pattex lijmspray Power
Hobby
3M lijmspray
ReMount

•

•

•

•
•
•
•
•
•

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
gelijkmatig spuitpatroon.

•
•
•
•
•

spuitbus 400ml

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
voorkomt rimpelen, blaasvorming,
vlekvorming of doorbloeding.

•

Per stuk leverbaar.
Besteladvies doos à 6 stuks.
corrigeerbaar 400ml
836244
permanent 400ml
836245
•

Product niet gevonden? Bel ons voor meer informatie!

519

Klemborden en mappen
> KLEMBORDEN

•

Klembord gekleurd
•

Kartonnen onderplaat beplakt en gelast
met polypropyleen.
• Stevige draadklem van 10cm.
• Met ophangoog en rubber
beschermhoekjes voor extra grip.
• Geschikt voor zowel A4 als Folio.

Per stuk leverbaar.
Besteladvies doos à 10 stuks.
wit
zwart
rood
blauw
neon groen
neon oranje
neon roze
•

316150
316151
316152
316153
316154
316156
316159

Klembord magnetisch
•

•

Harde polystyreen plaat met stevige
klem van 12cm.
• Met rubber beschermhoekjes voor
extra grip op het papier.
• Uittrekbare ophangring.

Geschikt voor A4 en folio.
Voorzien van 2 magneten op de
achterzijde voor het ophangen aan
metalen magazijnstellingen en kasten.
• Draagkracht circa 50vel papier (circa
0,4kg).
• Afmeting 345x235mm.
• Karton met PP omtrokken.
•

Klembord
• Verpakkingseenheid per stuk.
A4 staand
316141
A4 liggend
316142
A5 staand
316143
A3 liggend
316144

zwart

316096

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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•

•
•

A4 rood
A4 blauw
A4 zwart

316087
316088
316089

•

De schrijfplaat met de extreem lange
levensduur, onbreekbaar door het
toegepaste materiaal.
Bijzonder resistent: Plaat van
buigzaam, maar stabiel en sterk, 2laags Polypropyleen.
Kan ingezet worden bij temperaturen
tussen -10°C en +60°C,
Waterresistent.
Ideaal voor speciaal gebruik bij:
koelruimte, logistiek, onderwijs,
transport en zakelijk bij presentaties en
rondleidingen.
Voor onderweg: zeer licht.
Attractief: keuze uit 5 kleuren,
achterkant zwart.
Modern design: aangename oppervlakte
met visueel wafelprofiel.

•

Krachtig: vernikkelde beugelklem met
grip.
• Kan ook opgehangen worden m.b.v.
ophangoog.
• Klemwijdte ca. 0,8cm.
• Plaatdikte 0,3cm.
•

Per stuk leverbaar.
Besteladvies doos à 12 stuks.
A4
rood
A4
blauw
A4
oranje
A4
lichtgroen
A4
zwart
•

316097
316098
316099
316100
316101

Klemborden en mappen

Klembordhouder hout
Klembord hout

•

•

•

Klembord hout met een mooie
natuurlijke uitstraling.
• Gemaakt van hardboard (MDF) met
krachtige klem en ophangoog.
• Geschikt om te beschilderen of te
bewerken.

•

klembord LPC A4 hout
klembord LPC A5 hout

316082
316076

•
•

Blank houten
klembordhouder/menukaarthouder.
Is ook geschikt om verder zelf te
decoreren zoals beitsen, beschilderen
of lasergraveren.
Voor zowel A5 als A4 te gebruiken.
Afmeting: ca. 100x70x30mm.
Breedte van de gleuf ca. 6mm.

• Doos à 10 stuks.
A4/A5 hout

503015

A4 staand

317010

Aluminium klembord
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.

•

•

geel
blauw
groen

316077
316078
316079

•
•

Klembord van hoogwaardige kwaliteit
aluminium.
Met stevige metalen klem van 120mm
met rubber hoekjes voor extra grip en
uittrekbare ophangring.
Capaciteit ca. 16mm.
Afmetingen 315x230mm.
Verpakkingseenheid per stuk.

> KLEMMAPPEN

•

Aluminium beugel
klembord

Klemmap

•

•

•
•
•
•
•

Stevig aluminium klembord met rond
ophangsysteem.
Geschikt voor gebruik op
scheidingswanden, rekken e.d.
Met 120mm draadklem en rubber
beschermhoekjes voor extra grip.
Diameter ophangsysteem 46mm.
Capaciteit ca. 16mm.
Verpakkingseenheid per stuk.

•
•
•
•

A4 staand 360x250mm
A4 liggend 260x310mm

316093
316094

•
•

Kartonnen onderplaat beplakt en gelast
met polypropyleen.
Met insteekvak aan de binnenzijde.
Met penlus aan de binnenzijde.
Stevige draadklem van 10cm.
Met ophangoog en rubber
beschermhoekjes voor extra grip.
Geschikt voor zowel A4 als Folio.
Afmeting 345x235mm.

Per stuk leverbaar.
Besteladvies doos à 10 stuks.
wit
zwart
rood
blauw
neon groen
neon roze
neon oranje
•

316160
316161
316162
316163
316164
316169
316166

• Formaat 225x160mm voor A5.
A5 zwart
316124

Product niet gevonden? Bel ons voor meer informatie!
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Klemborden en mappen

Maul klemmap Flexx
•

•

•
•
•

•
•

De schrijfplaat met de extreem lange
levensduur, onbreekbaar door het
toegepaste materiaal.
Bijzonder resistent: Plaat van
buigzaam, maar stabiel en sterk, 2laags Polypropyleen.
Kan ingezet worden bij temperaturen
tussen -10°C en +60°C,
Waterresistent.
Ideaal voor speciaal gebruik bij:
koelruimte, logistiek, onderwijs,
transport en zakelijk bij presentaties en
rondleidingen.
Voor onderweg: zeer licht.
Attractief: keuze uit 5 kleuren,
achterkant zwart.

•
•
•
•
•

Modern design: aangename oppervlakte
met visueel wafelprofiel.
Krachtig: vernikkelde beugelklem met
grip.
Kan ook opgehangen worden m.b.v.
ophangoog.
Klemwijdte ca. 0,8cm.
Plaatdikte 0,3cm.

•

Per stuk leverbaar.
Besteladvies pak à 12 stuks.
A4
rood
A4
blauw
A4
oranje
A4
lichtgroen
A4
zwart
•

316102
316103
316133
316134
316135

Elba Basics klemmap
•
•

•

•
•

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.
Pennenlus in de rug.
Afmetingen: 342x235mm.

Esselte klemmap
•
•
•

•

•

•

Per stuk leverbaar.
Besteladvies doos à 10 stuks.
A4 zwart
100202520 512991
A4 rood
100551518 512992
A4 blauw
100551516 512993

•
•
•

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.

•

Per stuk leverbaar.
Besteladvies doos à 10 stuks.
A4 rood
316084
A4 blauw
316085
A4 zwart
316086
•

Aluminium klemmap
•

•
•
•
•

OIC klembordkoffer Multi
Tasking

•

•

•

Kunststof klembord.
Met aparte afsluitbare vakken voor A4papier en pennen.
• Grote opbergcapaciteit.
• Met ophanghaakje.
• Buitenmaat 368x254x32mm.
•
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• Verpakkingseenheid per stuk.
antraciet
316106
transparant blauw
316107

•

Robuuste formulierenhouder van
hoogwaardige kwaliteit aluminium,
met opbergvak en deksel.
Geschikt voor A4-formaat.
Grote opbergcapaciteit.
Sterke chromen klem van 120mm.
Met deksel, opbergvak en
scharnierende schrijfplaat.
Geschikt voor het gebruik met doordruk
formulieren.
Afmetingen klemmap A4 met
zijopening: 315x225x2,3mm,
opbergcapaciteit 10mm.
Afmetingen klemmap A4 met
topopening: 315x235x2,3mm,
opbergcapaciteit 15mm.

• Verpakkingseenheid per stuk.
A4 zijopening
238067
A4 met topopening
238068

Geldverwerking
> GELDTELMACHINES

GARANTIE

3

GARANTIE

JAAR

3

JAAR

Safescan munttel en
sorteermachine 1250
•
•
•
•
•
•
•

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.

Safescan biljettelmachine
2210
•
•
•
•
•
•

Eenvoudige bediening.
Voltage: AC220V-240V.
CE gecertificeerd.
Gewicht 5kg.
Afmetingen 355x330x266mm.

•
•
•
•

Geldtelmachine Safescan
1250 wit
Safescan printer TP-230

392713
392809

•

Biljettentelmachine met een telsnelheid
1000 biljetten/minuut.
Voor alle valuta.
Valsgeld detectie: UV en biljet afmeting.
Alarm bij verdacht biljet of afwijkende
biljetafmeting.
Geschikt voor zowel de detectie van de
bestaande Euro biljetten als de nieuwe
Europa-serie bankbiljetten.
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.

Safescan 2210

392718

GARANTIE

3

JAAR

Safescan biljettelmachine
2250
•
•
•
•
•
•

•
•

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.
Geschikt voor zowel de detectie van de
bestaande Euro biljetten als de nieuwe
Europa-serie bankbiljetten.
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.

Safescan 2250

392714

GARANTIE

3

JAAR

GARANTIE

3

Safescan biljettelmachine
2665-S

9V

JAAR

•

Safescan munt- en
biljetweegschaal 6165
•
•
•

•
•

•

•

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 geldplatform
verwijderd worden.
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.

•

•

•

•

Safescan 6165
Safescan printer TP-230
Safescan LB-205
oplaadbare batterij

392734
392809
392724

•
•

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
Safescan MCS software
Safescan printer TP-230

Product niet gevonden? Bel ons voor meer informatie!

392712
392719
392809
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Geldverwerking

GARANTIE

3

JAAR

Safescan munt- en
biljetweegschaal 6185
•
•

•

•
•
•
•

•

•

Veelzijdige geldtelweegschaal.
Telt munten, bankbiljetten,
muntrollen/zakjes,
bankbiljetbundels/clips/enveloppen,
geldwaardes van betaalkaarten en
cheques.
12 valuta voorgeïnstalleerd: EUR, USD,
GBP, CHF, PLN, HUF, SEK, NOK, DKK,
BGN, CZK, RON.
Uit te breiden naar maximaal 60 valuta.
Tel een volledige kassalade in 2
minuten.
Numeriek toetsenbord met handige
sneltoetsen.
Auto Add functie, telt automatisch de
getelde munten/bankbiljetten op bij het
totaal nadat deze van het geldplatform
verwijderd worden.
Auto Next functie, automatisch
overschakelen op de volgende te tellen
denominatie nadat de
munten/bankbiljetten van het
geldplatform verwijderd worden.
Referentie functie, geef een telling een
referentienummer, om tellingen toe te
wijzen en te kunnen traceren.

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bank functie, geef een kassastartwaarde in, deze wordt vervolgens
van de totaal telling afgetrokken.
Continue automatische calibratie.
Standaard gecalibreerd op een
muntbankjesgewicht van 33.5gr.
Groot 3.3" LCD scherm met hoog
contrast.
Micro USB interface om op PC of printer
aan te sluiten.
Compatibel met de Safescan TP-230
thermische bonprinter.
Compatibel met de Safescan MCS
money counting software.
Werkt tevens met de Safescan LB-205
oplaadbare batterij (niet bijgeleverd).
Maximum weeglast 3.5kg.
CE gecertificeerd.
Gewicht: 1.2kg.
Afmetingen 24.5x15.1x15.4cm.

Safescan 6185
Safescan MCS software
Safescan LB-205
oplaadbare batterij
Safescan printer TP-230

392753
392719
392724
392809

GARANTIE

3

JAAR

Safescan printer TP-230
•

Thermische Printer.
Telresultaten geprint tot in detail.
• De Safescan TP-230 sluit u snel en
gemakkelijk aan op de Safescan 6155,
6165 en 6185 munt- en
biljettelmachine, en de Safescan 1250,
2665 en 2665-S bankbiljetteller.
• De TP-230 informeert u feilloos en in
detail over de totale telsom, maar geeft
ook de resultaten per denominatie
weer.
•

•
•
•
•
•
•

Totaal telling per denominatie op bon.
Printsnelheid: 50mm/s.
RS-232 Serial poort.
Voltage: AC100-240V.
Afmeting 182x900x110mm.
3 jaar garantie.

Safescan printer TP-230

392809

Ø60mm

890006

> PONORAMISCHE SPIEGELS

Dome 360º spiegel
•

Convex binnenspiegel
•

Ronde acryl binnenspiegels.
Uitermate geschikt voor
diefstalpreventie in winkels,
warenhuizen en publieke ruimtes.
• De standaard meegeleverde flexibele
montagearm maakt het mogelijk de
spiegels eenvoudig op de juiste
invalshoek af te stellen.
•
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Ø40cm
Ø60cm

890004
890005

Panoramische spiegels Dome 360
bieden rondom een totaal overzicht en
zijn daarmee ideaal als preventief
middel in winkels, magazijnen en
publieke ruimtes.
• Het zichtbereik (blikveld) wordt bepaald
door de diameter van de spiegel en kan
oplopen tot maar liefst 13 meter.
• De spiegels zijn licht van gewicht en
daardoor eenvoudig aan bijvoorbeeld
systeemplafonds te bevestigen.

Geldverwerking
> VALSGELDDETECTOREN

GARANTIE

3

JAAR

Safescan valsgelddetector
50

zie pag.
101

•

Safescan valsgelddetector
35

•
•

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.
•

•
•

Safescan 35

392731

Valsgelddetector met krachtige 9W UV
lamp.
Geschikt voor alle valuta.
Controleert de UV-kenmerken van
bankbiljetten.
Verifieert tevens creditcards,
paspoorten en overige ID bewijzen.
Met geïntegreerde reflector voor extra
krachtige UV licht-weerkaatsing.

•
•
•
•
•

Met warme start technologie voor 3
keer langere levensduur van de lamp.
Voltage AC 220V-240V.
CE gecertificeerd.
Gewicht 515gr.
Afmetingen 20.6x10.2x8.8cm.

Safescan 50 zwart

392721

GARANTIE

3

JAAR

Safescan valsgelddetector
70
•
•
•
•

•
•

Valsgelddetector met reflector voor
extra krachtig UV licht.
Met warme start technologie voor 3
keer langere levensduur van de lamp.
Groot witlichtvlak (16 LED's).
Automatische aan/uit sensor bespaart
energie en verlengt de levensduur van
de lamp.
Geschikt voor alle valuta's.
Controleert de UV-kenmerken van
bankbiljetten.

•
•
•
•
•
•

Controleert watermerk, microprint en
metaaldraad.
Verifieert credit cards, paspoorten en
overige ID bewijzen.
Voltage AC 220V-240V.
CE gecertificeerd.
Gewicht 585gr.
Afmetingen 20.6x10.2x8.8cm.

Safescan 70 zwart

392723

zie pag.
101

GARANTIE

3

GARANTIE

JAAR

3

3xAAA

JAAR

Safescan valsgelddetector
155-S
•
•
•

•
•
•
•
•

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.
Controleert 5 valuta's: EUR, GBP, CHF,
PLN en HUF.
Invoer van EUR, GBP en PLN in alle
richtingen mogelijk.
Groot en helder display.
Update poort voor valuta updates.

Safescan valsgelddetector
85
•
•
•

•
•
•
•

Controle snelheid <1/2 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 155-S zwart
392769
batterypack LB-105,
voor Safescan 135-145-155-165 392778

•
•

Portable valsgelddetector .
3-voudige valsgelddetectie:
magnetische inkt, metaaldraad en
infrarood.
Geschikt voor zowel de detectie van de
bestaande Euro biljetten als de nieuwe
Europa-serie bankbiljetten.
Automatische GOED/FOUT signalering.
Verdacht bankbiljet alarm.
Valuta's: EUR en GBP.
Testsnelheid <1 seconde.
Automatische uitschakeling na 5
minuten.

•
•
•
•
•

Werkt op batterijen (3x AAA, niet
meegeleverd).
100% valsgelddetectie (www.ecb.int).
CE gecertificeerd.
Gewicht 73gram.
Afmetingen 9.5x6.1x2.5cm.

Safescan 85

Product niet gevonden? Bel ons voor meer informatie!

392732
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Geldverwerking
> GELDKISTEN

Durable geldkist
• Geldkoffer van gepoedercoat plaatstaal

met gevormde handgreep.
• 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.
Afmetingen 352x120x276mm.

Durable geldsorteerbak L
•
•
•
•
•
•

352x276x120mm donkergrijs

326579

59,2x328x286mm
1781.57
euroboard XL

326578

•

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

Durable geldsorteerbak XL
•
•

•
•
•
•

Telbord van polystyrol in een metalen
houder.
Met 8 vakken voor alle euromunten en
8 vakken voor biljetten, kwitanties of
bonnetjes.
Past in de meeste lades.
Antislip.
Muntcapaciteit € 233,90.
Afmetingen 328x59x286mm.

Pavo geldkist met gleuf
Pavo geldkist
•
•
•
•
•

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.

526

•

Veiligheidscilinderslot met 2 sleutels.
Deksel met verzonken verchroomde
handgreep.
• Kunststof muntenbakje.
• Eenvoudig op een vlakke ondergrond
vast te schroeven.
•

125x95x60mm
125x95x60mm

rood
blauw

326452
326453

150x115x80mm
150x115x80mm
200x160x90mm
200x160x90mm
250x180x90mm
250x180x90mm
300x240x90mm
300x240x90mm

grijs
zwart
grijs
zwart
grijs
zwart
grijs
zwart

326112
326101
326212
326201
326312
326301
326412
326401

Geldverwerking

Pavo geldkist met
cijferslot

Pavo muntinzetbak
•

•

Cijfercombinatie met 3 cijfers.
• Deksel met verzonken verchroomde
handgreep.
• Kunststof muntenbakje met 5 vakken.
• Eenvoudig op een vlakke ondergrond
vast te schroeven.

Stevige Euro muntschikker met
schaalverdeling voor waardebepaling.
• De muntstukvakken verspringen om
het tellen en identificeren te
vergemakkelijken.
• Bespaar tijd en moeite wanneer u de
dagafsluiting maakt.

275x110x20mm
303x180x25mm

grijs
zwart

326551
326552

200x160x90mm
200x160x90mm
250x180x90mm
250x180x90mm

rood
blauw
rood
blauw

326427
326426
326429
326428

Product niet gevonden? Bel ons voor meer informatie!
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300x240x90mm

donkergrijs

326113

300x240x90mm
300x240x90mm
300x240x90mm

rood
blauw
grijs

326422
326423
326424

Pavo geldkist met
muntsorteerbak
•

Geldkist met euro muntsorteerbak.
Veiligheidscilinderslot met 2 sleutels.
• Deksel met verzonken verchroomde
handgreep.
• Kunststof muntenbakje.
•

> DOCUMENTENKISTEN

Pavo geldkist met
automatische opening
Pavo documentenkist

•

•

•

•

•

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

Deluxe geldkist met automatische
opening.
Veiligheidscilinderslot met 2 sleutels.
Deksel met verzonken verchroomde
handgreep.
Kunststof muntenbakje met 3 vakken.
Eenvoudig op een vlakke ondergrond
vast te schroeven.

Geldverwerking
> KASSA'S

2xAA

Sharp kassa XEA217W
•
•

Sharp kassalade
ER04DW5B

•
•

Zwarte lade voor de Sharpkassa
possysteem RZ-X650.
• 5 vakken voor biljetten en 8 vakken
voor muntgeld.
• Afmetingen: 35cmx42cmx12cm.
• Geschikt voor de Sharp Touchscreen
kassa RZ-X650.

•
•
•

ER04DW5B zwart

326594

•

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).

•
•

•

•
•
•

Biedt bescherming tegen inbraak.
Specifieke kassa-afroomkluis met
biljettentransporteur.
Inwerpopening: 90x4mm.
Eenvoudig te bevestigen onder een
kassablok middels een
bevestigingsplaat.
Standaard voorzien voor twee
cilindersleutelsloten (1 voor het openen
en 1 voor het tijdelijk verwijderen.)
Capaciteit: 800 bankbiljetten.
Standaardkleur zwart.
Gewicht 5kg.
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•
•
•
•
•
•
•

XEA137WH wit

326223

Cash Box kassakluis
•

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).
wit

326225

Sharp kassa XEA207W

> KASSAKLUIZEN

•

•

2xAA

3xAAA

•

Vuil- en vochtbestendig vlak
toetsenbord.
Tafelfunctie met gedetailleerde
bonverwerking.
Ingebouwd SD-kaartslot voor backup en
dataoverdracht.
SD-kaart niet meegeleverd.
Verstelbaar en helder LCDbedieningsdisplay.
Snelle en stille thermische printer voor
rollen van 57mm.
Eenvoudig te programmeren.

buitenmaten hxbxd 25x13x25cm
zwart
486047

•

Verstelbaar en helder LCDbedieningsdisplay.
Snelle en stille thermische printer voor
rollen van 57mm breed.
Eenvoudige te programmeren.
99 omzetgroepen en tot 2.000 PLU's.
Elektronisch journaal Onscreen inzien
van elektronisch journaal.
Ingebouwd SD-kaartslot voor backup en
dataoverdracht.
SD-kaart niet meegeleverd.
Automatische BTW-berekening.

•

Werkt op netspanningsadapter
(meegeleverd) in combinatie met 2xAA
batterijen (niet meegeleverd).

wit
zwart

326224
326226

Sleutelkastjes
> SLEUTELKASTJES

Durable sleutelkast met
sleutel
•
•
•

•
•

•
•
•

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.

voor 18 sleutels
302x280x118mm
voor 36 sleutels
302x280x118mm
voor 54 sleutels
302x280x118mm
voor 72 sleutels
302x400x118mm

327930
327931
327932
327934

Durable sleutelkast met
cijferslot
Durable sleutellabels met
ring 1957

•

•

•

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

•

• Verpakkingseenheid zak à 6 stuks.
zwart
327941
rood
327942
blauw
327943
geel
327945

•
•

•
•

Zak à 6 stuks.
assorti

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

36 haken

300x240x80mm

327808

Product niet gevonden? Bel ons voor meer informatie!
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327946

•

Pavo sleutelkast basic
•
•

•
•

•

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.
Kleur: donkergrijs mat finish.

Pavo sleutelkast basic
met cijferslot
•
•
•

20 haken
30 haken
54 haken
80 haken
140 haken

200x160x60mm
200x160x80mm
300x240x60mm
370x280x60mm
370x280x80mm

327803
327804
327805
327806
327807

•
•
•

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.
Kleur: donkergrijs mat finish.

Sleutelkastjes

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
150 haken 450x380x110mm
300 haken 530x380x220mm

327809
327810
327811

Pavo sleutelkast high
security
•
•
•
•

•
•

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.

Pavo sleutellabels met
insteekkaartje
•

Sleutelhanger van soepel kunststof.
Inclusief dubbele metalen ring.
• Voorzien van beschrijfbaar label met
transparant venster.
•

530

•

Pavo sleutellabels met
schuifelement

Kleur: donkergrijs mat finish.

20 haken
50 haken
100 haken
150 haken

205x347x147mm
550x400x100mm
555x408x138mm
560x455x160mm

• Doos à 100 stuks.
wit
zwart
rood
donkerblauw
donkergroen
geel
oranje
assorti

327812
327813
327814
327815

•

Sleutelhangers met schuifelement en
beschrijfbaar label.
• Inclusief dubbele metalen ring.
• Afmetingen 45x30x7mm

• Blister à 15 stuks.
assorti

327940

Ø24mm
Ø38mm

327921
327922

Sleutelringen
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.
• Doos à 100 stuks.

Hoofdstuk 9

Opbergen

OPBERGARTIKELEN DIE JE HELPEN BIJ
HET ORGANISEREN VAN JE WERK.
DAT WERKT WEL ZO PRETTIG!

Vind snel wat je nodig hebt

Een opgeruimde werkplek
1

2

Bulkmap
Zie pagina 578

3

Elastomap
Zie pagina 589

Ringbanden
Zie pagina 543

Tip
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.

Ordners
> ORDNERS

2

Elba Smart Original ordner
A4
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Kwaliteitsordner met
hefboommechaniek.
Grijs gewolkt marmer.
Gemaakt van extra stevig karton.
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.

2

Quantore ordner A4
•
•
•

Per stuk leverbaar.
• Besteladvies doos à 10 stuks.
80mm
100081009 502250
50mm
100081008 502251

•
•
•
•

Standaardordner van karton met
hefboommechaniek.
Zwart.
Met opgeplakt rugetiket.
Metalen grijpgat en randbeschermers.
Met sleuven voor optimale stabiliteit.
Van 100% gerecycled papier en karton.

Per stuk leverbaar.
Besteladvies doos à 20 stuks.
80mm
110055
•

•

Per stuk leverbaar.
Besteladvies doos à 25 stuks.
50mm
110041
•

2

GARANTIE

2

•

5

JAAR

Leitz 1050/1080 ordner
A5, karton
Leitz 1050/1080 ordner
A4, karton
•
•

•
•
•

Klassieke gewolkte, papieren omslag,
ordner van zwart karton.
Gepatenteerd 180º mechaniek met
50% wijdere opening, dat 20% sneller
werkt door links en rechts te vullen.
Met duimgat, vergrendelingssleuven en
randbeschermers.
Geplakt rugetiket.
Gemaakt van 100% gerecycled papier
en karton.

•

Blue Angel, FSC® gecertificeerd .
5 jaar garantie op het mechaniek.
• Gratis templates voor rugetiketten via
www.leitz.com/easyprint.

•

•

•
•

•

Per stuk leverbaar.
• Besteladvies doos à 20 stuks.
80mm
1080 502405
52mm
1050 502406

•
•
•

•

Per stuk leverbaar.
• Besteladvies doos à 4 stuks.
77mm liggend
1074 502407

•
•

Omslag van karton (RC) met
marmerpapier overtrokken.
Met duimgat, sleuven,
randbeschermers en schutblad.
Gepatenteerd 180º mechaniek met
50% wijdere opening, dat 20% sneller
werkt door links en rechts te vullen.
Geplakt rugetiket.
100% gerecycled papier en karton.
Blue Angel keurmerk.
5 jaar garantie op het mechaniek.
Gratis templates voor rugetiketten via
www.leitz.com/easyprint.

•

Per stuk leverbaar.
Besteladvies doos à 5 stuks.
77mm staand
1075 502409
77mm liggend
1076 502411
•

2

Leitz ordner A3, karton
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Zwarte omslag van stevig karton (RC).
Gepatenteerd 180º mechaniek met
50% wijdere opening, dat 20% sneller
werkt door links en rechts te vullen.
Rug: zwart met speciaal papier
versterkt.
Met duimgat.
Geplakt rugetiket.
100% gerecycled papier en karton.
Blue Angel, FSC® gecertificeerd.
Garantie: 5 jaar op het mechaniek.
Gratis templates voor rugetiketten via
www.leitz.com/easyprint.
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•

Per stuk leverbaar.
Besteladvies doos à 20 stuks.
80mm
502018
•

2

•

Per stuk leverbaar.
• Besteladvies doos à 2 stuks.
77mm staand
1072 502404
77mm liggend
1073 502403

Budget ordner A4

•

Per stuk leverbaar.
Besteladvies doos à 25 stuks.
50mm
502019
•

•

A4-ordner.

Ordners
> ORDNERS GEKLEURD

•

2

Quantore ordner A4
gekleurd
•
•
•
•
•
•

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.

Per stuk leverbaar.
Besteladvies doos à 10 stuks.
80mm
blauw
80mm
bruin
80mm
donkerrood
80mm
geel
80mm
groen
80mm
grijs
80mm
oranje
80mm
rood
80mm
roze
80mm
turquoise
80mm
violet
80mm
wit
80mm
zwart
•

110056
110057
110058
110059
110060
110061
110062
110063
110064
110065
110066
110067
110068

50mm
50mm
50mm
50mm
50mm
50mm
50mm
50mm
50mm
50mm
50mm
50mm
50mm

blauw
bruin
donkerrood
geel
groen
grijs
oranje
rood
roze
turquoise
violet
wit
zwart

110042
110043
110044
110045
110046
110047
110048
110049
110050
110051
110052
110053
110054

QUANTORE
TABBLADEN

2

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.

• Per stuk leverbaar.
• Besteladvies doos à 20 stuks.
80mm wit
80mm zwart
80mm rood
80mm blauw
80mm groen
80mm geel

502270
502271
502272
502273
502274
502275

• Verpakkingseenheid doos à 25 stuks.
50mm wit
502260
50mm zwart
502261
50mm rood
502262
50mm blauw
502263
50mm groen
502264
50mm geel
502265

Met de Quantore tabbladen deelt u uw
ordner overzichtelijk in. Kijk voor meer
informatie op pagina 558.

5-delig met cijfers
0-delig met cijfers
12-delig met cijfers
15-delig met cijfers
20-delig met cijfers
31 delig met cijfers
20-delig met alfabet

Product niet gevonden? Bel ons voor meer informatie!

270559
270560
270561
270562
270563
270564
270526
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Ordners
> ORDNERS GEKLEURD

GARANTIE

2

5

JAAR

Leitz 1010 ordner gekleurd
A4, PP
•
•

•

•
•
•

Vervaardigd uit sterk 100% gerecycled
karton overtrokken met PP-folie.
Gepatenteerde 180° mechaniek, voor
een 50% bredere opening en 20%
sneller archiveren.
Met vergrendelingssleuven,
randbeschermers en verwisselbaar
etiket.
5 jaar garantie op het mechaniek.
FSC-gecertificeerd.
Gratis templates voor rugetiketten via
www.leitz.com/easyprint.

•

Per stuk leverbaar.
Besteladvies doos à 20 stuks.
80mm wit
1010
80mm zwart
1010
80mm rood
1010
80mm lichtrood
1010
80mm blauw
1010
80mm lichtblauw
1010
80mm groen
1010
80mm lichtgroen
1010
•

502160
502161
502162
502168
502163
502169
502164
502170

80mm geel
80mm oranje
80mm bruin
80mm grijs
50mm wit
50mm zwart
50mm rood
50mm lichtrood

1010
1010
1010
1010
1015
1015
1015
1015

502165
502166
502167
502172
502180
502181
502182
502188

50mm blauw
50mm lichtblauw
50mm groen
50mm lichtgroen
50mm geel
50mm oranje
50mm bruin
50mm grijs

1015
1015
1015
1015
1015
1015
1015
1015

502183
502189
502184
502190
502185
502186
502187
502192

Per stuk leverbaar.
Besteladvies doos à 10 stuks.
80mm wit
100202160
80mm zwart
100202169
80mm rood
100202172
80mm blauw
100202161
80mm groen
100202174
80mm geel
100202166
80mm grijs
100202165
80mm bordeaux 100023301
80mm lichtblauw 100202162
80mm limegroen 100202175

502050
502051
502052
502053
502054
502055
502062
502032
502033
502034

80mm violet
80mm oranje
80mm bruin
80mm turquoise
80mm roze
80mm assorti
50mm wit
50mm zwart
50mm rood
50mm blauw

100202167
100202170
100202168
100023299
100023300
100023604
100202093
100202102
100202105
100202094

502035
502036
502037
502038
502039
502040
501900
501901
501902
501903

50mm groen
50mm geel
50mm grijs
50mm oranje
50mm violet
50mm limegroen
50mm lichtblauw
50mm turquoise
50mm roze

100202107
100202099
100202098
100202103
100202100
100202108
100202095
100025176
100025178

501904
501905
501912
501906
501908
501910
501911
501913
501914

ordner 80mm roze
ordner 80mm blauw

502461
502462

ordner 80mm oranje
ordner 80mm groen

502463
502464

ordner 80mm ijsblauw
ordner 80mm paars

2

Elba Smart Pro+ ordner
gekleurd A4 PP
•
•

•
•
•
•

Kwaliteitsordner met
hefboommechaniek.
Binnenzijde en buitenzijde van
polypropyleen, daardoor is de ordner
vuil- en vochtwerend.
Met insteekvenster op de rug voor
verwisselbare rugetiket.
Metalen grijpgat en randbeschermers.
Met Rado sleuven voor optimale
stabiliteit.
Het rugetiket is gratis
personaliseerbaar via
www.elbaprint.com.

•
•

GARANTIE

2

5

JAAR

Leitz WOW ordner A4,
karton
•

•

•
•
•
•
•
•
•

Premium ordners van stevig karton
overtrokken met glossy gekleurd
papier.
Gepatenteerde 180° mechaniek, voor
een 50% bredere opening en 20%
sneller archiveren.
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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1005
1005

1005
1005

1005
1005

502458
502459

Ordners
> BANKORDNERS EN -RINGBANDEN

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.
Gemaakt van 100% gerecycled papier
en karton.
Met Blauwe Engel keurmerk.
3 jaar garantie.
Gratis templates voor rugetiketten via
www.leitz.com/easyprint.

Leitz bankordner A4, PP
•
•
•
•

• Per stuk leverbaar.
• Besteladvies doos à 5 stuks.
75mm karton
1092

•
•

502416

Kwaliteitsordner met twee
precisiemechanieken.
Voor 2 x A5-formaat (dwars).
Gemaakt van extra stevig
geplastificeerd karton.
Met verwisselbaar etiket, metalen
duimgat en randbeschermers.
3 jaar garantie.
Gratis templates voor rugetiketten via
www.leitz.com/easyprint.

• Per stuk leverbaar.
• Besteladvies doos à 5 stuks.
75mm rood
1012
75mm blauw
1012
75mm groen
1012

502432
502433
502434

> ORDNERS
FORMATEN

GARANTIE

2

5

JAAR

Leitz Panorama ordner A4,
PP

•

•

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, voor
een 50% bredere opening en 20%
sneller archiveren.

•
•
•
•

De cover heeft een Alu-brush
embossing, wat vingerafdrukken
voorkomt.
Formaat: A4 Maxi, ideaal in gebruik met
showtassen en tabbladen.
Capaciteit: 600 vel.
5 jaar garantie op het mechaniek.
FSC-gecertificeerd.

• Verpakkingseenheid doos à 10 stuks.
80mm wit
42250001 502756
50mm wit
42260001 502757

Ordners zijn er in vele soorten en maten.
Hieronder vindt u de meest gangbare
afmetingen.
• A3 liggend 320x485mm
• A4 staand 320x290mm
• A4 liggend 230x360mm

•

A5 staand 230x220mm
A5 liggend 180x295mm
• Folio staand 350x290mm
•

Product niet gevonden? Bel ons voor meer informatie!
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Ordnertoebehoren
> SCHEIDINGSSTROKEN EN SCHUTBLADEN

2

100

2

Elba scheidingsstroken
smal
•

•
•
•
•
•

Gekleurde scheidingsstroken voor het
maken van een gemakkelijke
onderverdeling in uw dossiers en
ordners.
Afmetingen 105x240mm.
Zwaar 190gr manillakarton.
Gemaakt van 100% gerecycled
materiaal.
2-gaats.
Met Blauwe Engel keurmerk.

2

Elba scheidingsstroken
breed
• Pak à 100 stuks.
wit
100590064 504200
blauw
100590065 504203
geel
100590067 504205
oranje
100590070 504206
rood
100590068 504207
chamois
100590071 504208
grijs
100590066 504212
groen
100590069 504229
assorti
100590080 504220

•

•
•
•
•

Gekleurde scheidingsstroken voor het
maken van een gemakkelijke
onderverdeling in uw dossiers en
ordners.
Afmetingen 120x225mm.
Gemaakt van100% gerecycled
materiaal.
2-gaats.
Met Blauwe Engel keurmerk.

2
ISO

9706
NORM

•
•
•
•
•

Gekleurde scheidingsstroken voor het
maken van een gemakkelijke
onderverdeling in uw dossiers en
ordners.
Afmetingen 55/105x240mm..
Zwaar 190gr manillakarton.
Gemaakt van 100% gerecycled
materiaal.
2-gaats.
Met Blauwe Engel keurmerk.
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• Pak à 100 stuks.
wit
100590056
blauw
100590057
groen
100590061
geel
100590059
oranje
100590062
rood
100590060
grijs
100590058
chamois
100590063

504210
504213
504214
504215
504216
504219
504222
504224

100

Elba scheidingsstroken
trapezium
•

100

• Pak à 100 stuks.
blauw
100590073
groen
100590077
geel
100590075
oranje
100590078
chamois
100590079
rood
100590076
wit
100590072
grijs
100590074

504325
504326
504327
504328
504329
504330
504331
504332

ZUUR
VRIJ

ICN

1
NORM

Jalema Infinio
scheidingsstrook
•
•

Handige stroken om een onderverdeling
aan te brengen in uw dossiers.
• Standaard voorzien van twee
ponsgaten.
• 160gr chloorvrij en zuurvrij Colorkraft
karton volgens ISO9706.

ICN1 goedgekeurd volgens de
archiefwet.
• FSC en Cradle to Cradle gecertificeerd.
• Afmetingen 120x225mm
• Doos à 500 stuks.
grijs
3720827

510376

Ordnertoebehoren
> ORDNERRUGETIKETTEN

10

Leitz rugetiketten
zelfklevend
•

Zelfklevend, oplosmiddelvrij.
• Formaat: breed (61 x 191 mm).
• Voor Leitz ordners: 1080, 1070, 1092,
1072, 1190.

• Breed-kort, pak à 10 stuks.
58x190mm wit
1642
58x190mm rood
1642
58x190mm blauw
1642
58x190mm groen
1642
58x190mm geel
1642

504250
504252
504253
504254
504255

• Smal-kort, pak à 10 stuks.
38x190mm wit
1643
38x190mm rood
1643
38x190mm blauw
1643
38x190mm groen
1643
38x190mm geel
1643

504280
504282
504283
504284
504285

•

Breed-lang, pak à 10 stuks.
Formaat: breed (61 x 285 mm).
• Zelfklevend, oplosmiddelvrij.
• Voor Leitz ordner: 1080, 1082, 1070,
1072, 1073, 1092 en 1190.
61x285mm wit
1640 504260
61x285mm rood
1640 504262
61x285mm blauw
1640 504263
61x285mm groen
1640 504264
61x285mm geel
1640 504265
•

10

Elba rugetiketten
zelfklevend

10

Quantore rugetiketten
zelfklevend
•

Zelfklevend rugetiket voor Quantore
ordners.

• Pak à 10 stuks.
34x190mm wit (smal)
58x190mm wit (breed)
60x290mm wit (breed)

•

110001
110003
110004

•

Zelfklevend rugetiket voor ordners.
Door het gebruik van kleur kunt u
coderingen in uw archief aanbrengen
en is de ordner sneller terug te vinden.

•

Smal-lang, pak à 10 stuks.
Formaat: smal (39 x 285 mm).
• Zelfklevend, oplosmiddelvrij.
• Voor Leitz ordner: 1050.
39x285mm wit
1648
39x285mm rood
1648
39x285mm blauw
1648
39x285mm groen
1648
39x285mm geel
1648
•

504270
504272
504273
504274
504275

• Breed, pak à 10 stuks.
34x190mm wit/blauw voor Elba Smart
ordners 50mm 400039634
504139
34x190mm wit/grijs voor Elba Rado
ordner met 50mm 100551822
504140
59x190mm wit/blauw voor Elba Smart
ordners 80mm 400039632
504138
59x190mm wit/grijs voor Elba Rado
ordners 80mm 100551826
504130

Product niet gevonden? Bel ons voor meer informatie!

539

Ordnertoebehoren
> ORDNERRUGETIKETTEN VOOR PRINTERS

25

Herma ordnerrugetiketten
voor elke printer
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

Ordneretiketten, 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.
PEFC-gecertificeerd, oplosmiddelvrije
contactlijm.
Etiketten zijn 100% recyclebaar via het
oud papier, verpakking van gerecycled
karton.
Zeer goede afdrukresultaten op alle
laser- en inkjetprinters,
kopieerapparaten, kleurenlaserprinters
en kleurenkopieerapparaten.
Gratis softwareoplossingen:
www.herma.com/software.

100

25

20

Avery ordnerrugetiketten
voor elke printer
•
•
•
•
•
•
•
•

Zelfklevende ordnerrugetiketten.
Eenvoudig bedrukbaar.
Op A4 vel, in diverse kleuren.
Avery ordneretiketten 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

540
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Herma ordnerrugetiketten
voor printers Movables
•
•
•

• Pak à 10 vel.
192x38mm wit 70 stuks 8620 816666
192x61mm wit 40 stuks 8621 816667

•

•
•

Pak à 25 vel.
192x38mm wit 175 stuks 5090 817750
192x61mm wit 100 stuks 5095 817742
297x61mm wit 75 stuks 5135 817744

•

•
•

Pak à 25 vel.
297X61mm blauw 60 stuks 5138 817753

38x192mm wit
25vel
59x192mm wit
25vel
59x192mm wit
100vel
61x192mm wit
25vel
61x192mm wit
100vel
61x192mm rood
20vel
61x192mm blauw
20vel
61x192mm groen
20vel
61x192mm geel
20vel
61x297mm wit
25vel

174 stuks
L4760
100 stuks
L6061
400 stuks
L6061
100 stuks
L4761
400 stuks
L4761
80 stuks
L4766
80 stuks
L4767
80 stuks
L4768
80 stuks
L4769
75 stuks
L4759

Verwijderbare ordneretiketten op A4vellen.
Met Movables®-Technology: goed
hechtend, ook bij veelvuldig gebruik van
de ordner, zonder achterblijvende
resten weer te verwijderen.
Absoluut ondoorzichtig materiaal met
een hoge witheidsgraad, oude
ordneropschriften schijnen niet door.
Blanco, ideaal voor bedrijfslogo,
opschriften en ordneraantekeningen.
Milieuvriendelijk: FSC Mix Creditgecertificeerd, chloorvrij gebleekt,
oplosmiddelvrije contactlijm.
Etiketten zijn 100% recyclebaar met
het oud papier, verpakking van
gerecycled karton.

Zeer goede afdrukresultaten op alle
laser- en inkjetprinters,
kopieerapparaten, kleurenlaserprinters
en kleurenkopieerapparaten.
• Storingvrije verwerking dankzij
veiligheidsrand rondom en optimale
vlakligging.
• Gratis softwareoplossingen:
www.herma.com/software.
• Pak à 25 vel.
38x192mm wit 175 stuks 10155 816901
59x192mm wit 100 stuks 10160 816680
61x192mm wit 100 stuks 10165 816902
61x192mm geel 80 stuks 10166 816681
61x192mm rood 80 stuks 10167 816682
61x192mm blauw 80 stuks 10168 816683
61x192mm groen 80 stuks 10169 816684

817494
817504
817505
25

817495
817005

Avery ordnerrugetiketten
voor laserprinters

817530

•

817528

•
•

817521
•

817519
•

817533

Zelfklevende ordnerrugetiketten op A4
vellen.
FSC-gecertificeerd.
Het etiket is helemaal blanco, waardoor
u ze volledig kan personaliseren.
Schijnen niet door, dus ideaal voor
hergebruik.
Gratis online templates en software via
www.avery.eu

• Pak à 25 vel.
39x192mm wit
25vel
61x192mm wit
25vel

175stuks
L7702
100stuks
L7701

817258
817193

Ordnertoebehoren
> ORDNERRUG-INSTEEKETIKETTEN

25

Avery ordnerruginsteeketiketten
voor elke printer
•

10

Insteek ordnerruggen.
Eenvoudig bedrukbaar.
• De insteekkaart is helemaal blanco,
waardoor u ze volledig kan
personaliseren.
• Ook geschikt voor kopieermachines.
• Gratis templates en software
beschikbaar via avery.eu.
•

Quantore ordnerruginsteekkaarten
•
•

Insteekkaarten voor Quantore ordners.
Gemaakt van FSC-gecertificeerde
grondstoffen.

• Pak à 10 stuks.
30x188mm wit
53x188mm wit

110000
110002

> ORDNERRUG-INSTEEKETIKETTEN

• Pak à 25 vel.
30x190mm wit
225 stuks
54x190mm wit
125 stuks

C32266-25

817403

C32267-25

817402

> ORDNERRUG INSTEEKKAARTEN VOOR PRINTERS

10

Elba ordnerruginsteeketiketten
•

Ordnerrugetiketten van 250gr karton.
Dubbelzijdig bedrukt.
• Pak à 10 stuks.
24x159mm wit/grijs Elba Rado Plast
ordners 50mm 100420961
502139
30x190mm wit/blauw Elba Smart
rdners 50mm 400039637
502063
•

44x159mm wit/ grijs Elba Rado Plast
ordners 80mm 100420960
502119
54x190mm wit/blauw Elba Smart
ordners 80mm 400039636
502059

25

Herma ordnerruginsteeketiketten voor elke
printer
•

•
•
10

•

Leitz rugetiketten
•
•

Voor ordners met etiketvenster (1010,
1012, 1015).
• Dubbelzijdig bedrukt.

• Pak à 10 stuks.
32x191mm wit (smal)
58x190mm wit (breed)

1608
1607

Insteek-rugetiketten van karton, voor
brede en smalle ordners met
insteekvakje/zichtvenster.
Niet klevend.
Voor een uniform uiterlijk op kantoor en
thuis.
Blanco, ideaal voor bedrijfslogo,
opschriften en ordneraantekeningen.
Helderwit, gestreken speciaal karton
met hoge dekkracht.
Netjes af te scheuren dankzij de
microperforatie.

•

Zeer goede afdrukresultaten op alle
laserprinters, kopieerapparaten,
kleurenlaserprinters en
kleurenkopieerapparaten.
• Gratis softwareoplossingen:
www.herma.com/software.
• Pak à 25 vel.
30x190mm wit
225 stuks
54x190mm wit
125 stuks

5122

810944

5032

810943

Product niet gevonden? Bel ons voor meer informatie!
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504290
504240

•

Ringbanden
> RINGBANDEN A4 2-RINGS

2

2

Exacompta PP ringband A4
2-rings

Exacompta Cristal
ringband A4 2-rings

•

Een A4 ringband gemaakt van
polypropyleen.
• Rond mechaniek van 15mm in de rug
gemonteerd.
• Rugbreedte 20mm.
• Verkrijgbaar in 3 kleuren.

•
•

Verpakkingseenheid doos à 20 stuks.
zwart
256011
rood
256012
blauw
256013
assorti van 10 kleuren
256018

Een A4 ringband gemaakt van
transparant polypropyleen.
• Rond mechaniek van 15mm in de rug
gemonteerd .
• Rugbreedte 20mm.
• Verkrijgbaar in 5 transparante kleuren.

2

2

HF2 ringband A4 2-rings
•
•
•
•
•

Een A4 ringband gemaakt van
polypropyleen.
Voorzien van een etikethouder op de
rug en een gedeelte van de voorkant.
Rond mechaniek van 16mm in de rug
gemonteerd.
Rugbreedte 22mm.
Verkrijgbaar in 3 volle kleuren.
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• Verpakkingseenheid doos à 20 stuks.
transparant
256001
assorti 30 stuks in 5 kleuren
256002

HF2 ringband A4 2-rings
transparant
•

• Per stuk leverbaar.
• Besteladvies doos à 20 stuks.
16mm antraciet
122668 264601
16mm rood
122648 264602
16mm donkerblauw 122628 264603

•
•
•
•

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.

• Verpakkingseenheid doos à 20 stuks.
16mm transparant assorti 264486 264486
16mm transparant helder 122261 264487

Ringbanden

2

Quantore ringband A4
2-rings

•

Per stuk leverbaar.
Besteladvies doos à 20 stuks.
20mm wit
20mm zwart
20mm rood
20mm blauw
20mm groen
20mm assorti
•

•

Met polypropyleen overtrokken karton.
Rechte transparante insteektas op
binnenzijde voorplat.
• 2 D-ringen van 20mm, geklonken op
het achterplat.
• Rugbreedte 35mm.
•

268803
268804
268805
268806
268807
268832

2

Esselte ringband A4
2-rings

•

Per stuk leverbaar.
Besteladvies doos à 10 stuks.
ringband 2rings 25mm wit
ringband 2rings 25mm zwart
ringband 2rings 25mm rood
ringband 2rings 25mm blauw
ringband 2rings 25mm groen
ringband 2rings 25mm grijs
14455
ringband 2rings 25mm assorti
12816
•

•
•
•
•
•
•

Karton uit één stuk overtrokken met
PP-folie in linnenstructuur.
2 O-ringen met diameter van 25mm op
het achterplat gemonteerd.
Etikethouder op de rug met
vervangbaar kartonnen etiketten.
Inhoud: 190 vel
Rugbreedte: 42mm.
FSC-gecertificeerd.

264690
264691
264692
264693
264694
264699
264698

2

Leitz WOW ringband A4
2-rings
•

•
•
•
•
•
•

Ringbanden van stevig karton
overtrokken met glossy gekleurd
papier.
Formaat: A4 Maxi, te gebruiken met
tabbladen en showtassen.
2 D-ringen van 25mm, geklonken op het
achterplat.
Rugbreedte: 40mm.
Capaciteit: 230 A4 vel (80 g/m2)
FSC-gecertificeerd.
Past perfect bij de andere WOW-range
producten.

•

Per stuk leverbaar.
Besteladvies doos à 10 stuks.
2-ringsband roze
2-ringsband blauw
2-ringsband oranje
2-ringsband groen
2-ringsband ijsblauw
2-ringsband paars
•

502869
502870
502871
502872
502826
502827

Product niet gevonden? Bel ons voor meer informatie!
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4
4

Exacompta Cristal
ringband A4 4-rings

Exacompta PP ringband A4
4-rings

•
•

Een A4 ringband gemaakt van
polypropyleen.
• Rond 4-rings mechaniek van 15mm in
de rug gemonteerd.
• Rugbreedte 20mm.

•

Verpakkingseenheid doos à 20 stuks.
zwart
256021
rood
256022
blauw
256023
assorti van 10 kleuren
256028

Een A4 ringband gemaakt van
transparant polypropyleen.
• Rond 4-rings mechaniek van 15mm in
de rug gemonteerd.
• Rugbreedte 20mm.
• Verkrijgbaar in 5 transparante kleuren.

• Verpakkingseenheid doos à 20 stuks.
transparant
256000
assorti 30 stuks in 5 kleuren
256003

4

HF2 ringband A4 4-rings
transparant

4

•

HF2 ringband A4 4-rings
•

Een A4 ringband gemaakt van
polypropyleen.
• Rond mechaniek van 16mm in de rug
gemonteerd.
• Rugbreedte 22mm.

544

• Per stuk leverbaar.
• Besteladvies doos à 20 stuks.
antraciet
122568 264621
rood
122548 264622
donkerblauw
122528 264623

•
•
•
•

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.

• Verpakkingseenheid pak à 20 stuks.
transparant assorti 264488 264488
transparant helder
122461 264489

Ringbanden

4

Quantore ringband A4
4-rings
•

Met polypropyleen overtrokken karton.
Rechte transparante insteektas op
binnenzijde voorplat.
• 4 D-ringen van 20mm, geklonken op
het achterplat.
• Rugbreedte 35mm.
•

• Per stuk leverbaar.
• Besteladvies doos à 20 stuks.
wit
zwart
rood
blauw
groen
assorti

268808
268809
268810
268811
268812
268833

• Per stuk leverbaar.
• Besteladvies doos à 10 stuks.
wit
zwart
rood
blauw
groen
geel

265690
265691
265692
265693
265694
265695

• Per stuk leverbaar.
• Besteladvies doos à 10 stuks.
roze
blauw
oranje
groen
ijsblauw
paars

502874
502875
502876
502877
502878
502879

4

Esselte ringband A4
4-rings
•
•
•
•
•
•

De kwaliteitsringbanden van Esselte.
Karton uit één stuk overtrokken met
PP-folie in linnenstructuur.
4 O-ringen van 25mm, geklonken op het
achterplat.
Etikethouder op de rug.
Rugbreedte: 42mm. *Capaciteit: 190 A4
vel (80 g/m2)
FSC-gecertificeerd.

4

Leitz WOW ringband A4
4-rings
•

•
•
•
•
•

Ringbanden van stevig karton
overtrokken met glossy gekleurd
papier.
4D-ringen van 25 mm geklonken op het
achterplat.
A4-Maxi formaat te gebruiken met
tabbladen en showtassen.
Rugbreedte: 40 mm.
FSC-gecertificeerd.
Past perfect bij de andere WOW-range
producten.

Product niet gevonden? Bel ons voor meer informatie!
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23

Quantore ringband A4
23-rings
•

•

Met polypropyleen overtrokken karton.
• Rechte transparante insteektas op
binnenzijde voorplat.
• Met rond mechaniek van 19mm en een
rugbreedte van 42mm.
• Of een D-mechaniek van 27mm en een
rugbreedte van 45mm.

Per stuk leverbaar.
Besteladvies doos à 20 stuks.
19mm wit
19mm zwart
19mm rood
19mm blauw
19mm groen
19mm assorti
•

268813
268814
268815
268816
268817
268818

•

Per stuk leverbaar.
Besteladvies doos à 14 stuks.
27mm D wit
268825
27mm D zwart
268826
27mm D rood
268827
•

27mm D blauw
27mm D groen
27mm D assorti

268828
268829
268830

> RINGBANDEN A4 2-RINGS MET SHOWTAS

2

Esselte presentatieringband A4 2-rings
•

Insteekhoezen op de voorzijde
en rug.
• 2-rings O-mechaniek van 25mm.
Rugbreedte: 38mm.
• Of 2-rings D-mechaniek van 30mm.
Rugbreedte: 51mm.

•

Capaciteit: 190 A4 vel (80 g/m2).
Beide zijden gelijmd en naden gelast
voor een gladde afwerking.
• FSC-gecertificeerd.
•

• Per stuk leverbaar.
• Besteladvies doos à 10 stuks.
25mm wit
49.708 265719
30mm wit
49.709 265720

•

4

Elba Polyvision Maxi
presentatieringband
4-rings
•

De ELBA Polyvision Maxi productlijn
bestaat uit 2-rings en 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, A3 liggend en A5 naast het
standaard A4-formaat.
• De Polyvision Maxi producten zijn in
diverse extra brede rugbreedtes
leverbaar.
• Gratis personaliseerbaar via
www.elbaprint.com.

A4 25mm transparant
100201774
A4 30mm transparant
100201773
A4 40mm transparant
100201797
A4 50mm transparant
100201799
A3 dwars 30mm transparant
100080803

257572
257573
257574
257575
257578

4

•

Elba Polyvision
presentatieringband
4-rings

Per stuk leverbaar.
Besteladvies doos à 12 stuks.
20mm blauw
100202276 257593
•

•
•

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.
• Insteektas met speciale hoekopeningen
zodat documenten gemakkelijk in- en
uitneembaar zijn.
• Gratis personaliseerbaar via
www.elbaprint.com.

•

Per stuk leverbaar.
Besteladvies doos à 12 stuks.
30mm assorti
20mm transparant 100202277
20mm assorti
100202273
30mm blauw
100201431
30mm transparant 100201432
•

257589
257598
257599
257583
257588
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4

Esselte presentatieringband A4 4-rings extra
•

•
•
•
•

•

PP folie, aan beide zijden gelijmd en
naden gelast voor een gladde
afwerking.
3 insteektassen aan buitenzijde voor
personalisatie.
3 insteektassen aan binnenzijde voor
opbergen van losse papieren
Lederen uitstraling.
Formaat: A4 Maxi: Werkt perfect met
indexen en tabbladen, voorkomt dat de
index verborgen is achter showtassen
FSC-gecertificeerd.

•

Per stuk leverbaar.
Besteladvies doos à 10 stuks.
30mm wit
55.293
40mm wit
55.295
50mm wit
55.297
60mm wit
55.299
•

265684
265741
265705
265685

4

Leitz presentatieringband
A4 4-rings Softclick
•

•

•

•
•

•
•

Voorzien van gepatenteerd SoftClick
mechaniek dat met slechts een
vingertop eenvoudig geopend kan
worden.
Dit speciale mechanisme met
blokkeersysteem voorkomt dat het
mechaniek openspringt en de
documenten eruit vallen.
2 insteektassen aan buitenzijde voor
personalisatie, 3 insteektassen aan
binnenzijde voor opbergen van losse
papieren
Cover heeft Alu-brush embossing, wat
vingerafdrukken voorkomt.
PP folie is aan beide zijden gelijmd en
naden zijn gelast voor een gladde
afwerking, zonder luchtbellen en
golven.
3 jaar garantie op het mechaniek.
FSC-gecertificeerd.
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•

Per stuk leverbaar.
Besteladvies doos à 6 stuks.
20mm wit
42000001
25mm wit
42010001
30mm wit
42020001
30mm zwart
42020095
30mm blauw
42020035
•

265840
265850
265860
265861
265863

•

Per stuk leverbaar.
Besteladvies doos à 4 stuks.
40mm wit
42030001 265870
50mm wit
42040001 265880
60mm wit
42050001 265890
•

Ringbanden

4

Esselte presentatieringband A4 4-rings
•

Ringband aan beide zijden gelijmd en
naden gelast voor een gladde
afwerking.
• 2 insteektassen aan buitenzijde voor
personalisatie.
• FSC-gecertificeerd.
• Met rond mechaniek.

4

Esselte presentatieringband A4 4-rings Deluxe
•

Karton met geplakte en gelaste
PP-folie.
• Te personaliseren door transparante
insteektassen op voorzijde, rug en
horizontaal insteekvak aan de
binnenkant.
• Formaat: A4
• FSC-gecertificeerd.

•

49.701
49.758
49.756
49.757
49.702
49.733
49.731
49.732

265711
265714
265721
265715
265712
265710
265709
265753

49.703
49.717
49.713
49.715
49.704
49.705

265713
265716
265717
265718
265725
265726

Product niet gevonden? Bel ons voor meer informatie!
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Per stuk leverbaar.
Besteladvies doos à 10 stuks.
16mm wit
49.700
16mm zwart
49.753
16mm rood
49.751
16mm blauw
49.752

265707
265724
265722
265723

• Per stuk leverbaar.
• Besteladvies doos à 10 stuks.
16mm wit
17851
20mm wit
17852
20mm zwart
17853
20mm rood
17854
20mm blauw
17855

265760
265770
265771
265772
265773

25mm wit
30mm wit
30mm zwart
30mm rood
30mm blauw

265780
265790
265791
265792
265793

•

17856
17857
17858
17859
17860

• Met D-mechaniek.
20mm wit
20mm zwart
20mm rood
20mm blauw
25mm wit
25mm zwart
25mm rood
25mm blauw

40mm wit
45mm wit
52mm wit

30mm wit
30mm zwart
30mm rood
30mm blauw
40mm wit
50mm wit

17861 265800
17862 265810
17863 265820

Ringbanden
> RINGBANDEN A3

4

Quantore ringband A3
4-rings
•
•
•
•
•
•

Grote ringbanden van A3-formaat.
Zwart kunststof.
4-rings D-mechaniek geklonken op
achterplat.
Capaciteit 25mm.
Met D-mechaniek van 25mm en een
rugbreedte van 42mm.
4-rings met 8cm afstand tussen de
ringen.

A3 liggend
A3 staand

265931
265941

4

ELBA Polyvision Maxi
presentatieringband A3
4-rings
•

•

•
•

•

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 glasheldere insteektassen op de
voorzijde van de producten zijn
onuitscheurbaar en via de hoekopening
zijn documenten gemakkelijk in- en uit
te nemen.
De producten zijn vervaardigd van
stevig 1,5mm polypropyleen.
Een extra unique selling point is het feit
dat de producten te personaliseren zijn
door middel van de transparante
insteektassen op 3 zijdes, zowel de
voor-, rug- en achterzijde.
Gratis personaliseerbaar via
www.elbaprint.com.
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•

Per set leverbaar.
Besteladvies doos à 5 stuks.
A3 dwars 30mm transparant
100080803
257578
•

Ringbandinterieurs
> RINGBANDINTERIEURS

23

100

Quantore collegeblok
23-gaats
•
•
•
•
•
•

Schrijfblok met 100vel schrijfpapier.
70gr papier.
Met 23-gaats perforatie.
Zijspiraal met microperforatie.
A4-formaat.
FSC-gecertificeerd.

23

091248
091249
091250
091283

A4 lijn
A4 ruit 5mm
A4 ruit 10mm
A4 blanco

091275
091278
091277
091276

100

Quantore interieurpapier
23-gaats
•

• Per stuk leverbaar.
• Besteladvies doos à 5 stuks.
A4 gelinieerd
A4 ruit 5mm
A4 ruit 10mm
A4 gelinieerd 4in1 200vel

70gr papier.
23-gaats perforatie.
• A4-formaat.
• Gemaakt van FSC-gecertificeerde
grondstoffen.
•

•

Voordeelpak à 150vel.
Verpakkingseenheid pak à 5 stuks.
A4 gelinieerd 150vel
091274
•

Product niet gevonden? Bel ons voor meer informatie!
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Ringbandinterieurs
> SHOWTASSEN 4-GAATS

4

100

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.
•

• Doos à 100 stuks.
0,08mm glad
0,08mm met nerf
0,11mm glad

270539
270540
270537

4
4

100

100

Leitz showtas A4 4-gaats

Leitz showtas A4 4-gaats
speciaal

•

•

Premium showtassen van
polypropyleen.
• Copysafe.
• Opening aan bovenzijde.
• Met 4 versterkte ponsgaten voor
opberging in mappen, ringbanden en
ordners.

552

• Doos à 100 stuks.
0,08mm glashelder PVC 4734
0,13mm extra sterk PP 4720
0,12mm extra sterk PP 4740

510531
510566
510532

Premium showtassen van
polypropyleen.
• Makkelijke toegang tot documenten
dankzij uitsnede en opening aan
2 zijden.
• 4 gaten in perforatiestrip.
• Opening aan boven- en linkerzijde.

• Doos à 100 stuks.
0,13mm

4780

510538

Ringbandinterieurs

4

50

Leitz Showtas met klep A4
4-gaats
•

Polypropyleen.
Rechterzijde open, af te sluiten met
klep.
• 11-gaats voor universeel gebruik.
• Formaat: A4
•

4

• Doos à 50 stuks.
0,13mm

4764

510541

• Pak à 50 stuks.
0,13mm

4723

510537

• Pak à 3 stuks.
0,17mm A4 PVC

4755

510554

50

Leitz Showtas A3 4-gaats
•

Premium showtassen van
polypropyleen.
• A3-formaat, gevouwen tot A4,
landscape.
• Opening aan bovenzijde.

4

3

Leitz Showtas A4 met
expansievouw 4-gaats
•
•

•

•
•
•

Harmonica showtas met metalen
perforatiestrip.
Deze zeer stevige uitzetbare showtas
blijft dankzij de metalen strip rechtop in
een order staan.
Zeer duurzame en sterke, zachte,
gestructureerde plastic folie met
0,17 mm dikte .
Met metalen boord voor extra
duurzaamheid.
Capaciteit: tot 200 vel (80 g/m2) .
6-gaats.

Product niet gevonden? Bel ons voor meer informatie!
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Ringbandinterieurs
> SHOWTASSEN 11-GAATS

11
11

Leitz Harmonica showtas
A4 11-gaats 0.17mm

Leitz standaard showtas
A4 11-gaats

•
•

Kwaliteitsshowtassen van
polypropyleen.
• Copysafe.
• Opening aan bovenzijde.
• Met 11 versterkte ponsgaten voor
opberging in mappen, ringbanden en
ordners.

11

5

100

•
•

Doos à 100 stuks.
0,07mm standaard kwaliteit PP
4790
510551
0,10mm standaard kwaliteit PP
4704
510536

•
•
•

Om uw papieren netjes en
overzichtelijk op te bergen.
Met expansievouw, ideaal voor het
opbergen van dikke brochures of
folders.
PVC.
Capaciteit: tot 200 A4 vel (80 g/m2)
11-gaats.

• Pak à 10 stuks.
0,17mm PVC

4756

• Pak à 5 stuks.
0,17mm PVC
4756
0,17mm PVC met klep aan
de bovenzijde
4757

510561

510560
510569

5

Leitz showtas A4 met
cd-opberging 11-gaats
•
•
•
•

•
•

A4 premium showtas met insteekhoes
aan zijkant voor 2 CD´s.
De twee insteekvakken zijn met een
klep afsluitbaar.
Mogelijkheid om tussen de cd's nog een
indexstrook te plaatsen.
Door meerdere perforatiegaten zijn
documenten en CD´s handig op te
bergen in ordners en ringbanden.
11-gaats voor universeel gebruik.
Formaat: A4

• Pak à 5 stuks.
0,12mm

4761

510558

> SHOWTASSEN 23-GAATS

23

100

Quantore showtas A4
23-gaats

11

Leitz CombiFile showtas
A4 11-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.

•

•

Pak à 25 stuks.
• Per pak leverbaar.
• Besteladvies doos à 4 pakken.
0,08mm met nerf
270542
0,08mm glad
270541
0,11mm glad
270538

•

• Doos à 100 stuks.
0,06mm glad
0,06mm met nerf

•

•

•

Pak à 10 stuks.
Per pak leverbaar.
• Besteladvies doos à 10 pakken.
0,06mm met nerf
270548
•

6

270545
270546

•
•

Unieke combinatie van een showtas en
zichtmap in één door middel van de
innovatieve, uitvouwbare, 11-gaats
perforatiestrip.
Bovendien zijn de combimappen
voorzien van een afsluitbare bovenhoek
voor bescherming van uw documenten.
Met labelvenster en label.
Capaciteit voor 40 A4 vel (80 g/m2).
PP folie, 180 micron, copysafe.

Pak à 6 stuks.
Per pak leverbaar.
• Besteladvies doos à 6 pakken.
Combimap transparant
47260003
510731
Harmonicamap transparant
47270003
510733
Combimap harde rug transparant
47280003
510735
Sorteermap transparant
47290003
510737
•
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Tabbladen
> TABSTROKEN

24

Post-it Index tabs in
pijlvorm

Post-it Index papier

•

•

•

•
•
•
•
•
•

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.
Herpositioneerbaar.
Uitstekend beschrijfbaar.
Verwijderbaar zonder beschadiging.
Gemakkelijk mee te nemen.
12mm breed.

•
•
•
•
•
•

24 stuks per pak.
pijlvorm assorti
684ARR3
pijlvorm neon assorti 684ARR4

•

392629
392628

•

Nooit meer zoeken en bladeren, de
indexen wijzen u direct op de kern van
de zaak.
Heldere kleuren met opdruk of in
pijlvorm.
Herpositioneerbaar.
Uitstekend beschrijfbaar.
Verwijderbaar zonder beschadiging.
Gemakkelijk mee te nemen.
Formaat 15x50mm.
5 kleuren
(purple/pink/yellow/green/orange).

•

Per pak leverbaar.
Besteladvies doos à 12 pakken.
5 kleuren 15x50mm
670/5 213221
5 kleuren 15x50mm
670/5R 392681
5 kleuren 12,7x44,4mm 670/5CA 213218
5 kleuren 12,7x44,4mm 670/5JA 213219
•

24

Post-it Index Strong extra
breed
•
•
•

Post-it Index Strong

•
•
•
•
•
•
•
•

Extra sterk voor langdurig gebruik.
Voorkomt beschadiging bij frequent
gebruik.
Gedeeltelijk transparant.
Beschrijfbaar.
Verschillende opvallende kleuren.
Herpositioneerbaar.
38mm breed.
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•

Per pak leverbaar.
• Besteladvies doos à 6 pakken.
25,4mm
rood/geel/blauw
3x22 tabs
686RYB 313246
25,4mm
roze/groen/oranje
3x22 tabs
686PGO 313247
25,4mm
roze/groen/oranje
3x12 tabs
686PGOT 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.

• Per pak leverbaar.
• Besteladvies doos à 6 pakken.
rechte tabs voor dossiers e.d.
686F
313252
gebogen tabs voor hangmappen
686A
313253

Tabbladen
> TABSTROKEN

50

100

Post-it Index tabs
standaard

Post-it Index tabs
standaard dubbelpak
•

•

•
•
•
•
•
•

Nooit meer zoeken en bladeren, de
indexen wijzen u direct op de kern van
de zaak.
Heldere kleuren en verkrijgbaar in
breedte 25mm.
Herpositioneerbaar.
Uitstekend beschrijfbaar.
Verwijderbaar zonder beschadiging.
Gemakkelijk mee te nemen.
Duidelijk door gebruik van kleurcodes.

50 stuks per item.
Per pak leverbaar.
• Besteladvies doos à 12 pakken.
rood
6801RO
213222
blauw
6802BL
213223
groen
6803GR
213224
geel
6805GE
213225
oranje
6804OR
213226
paars
6808PA
213228
felroze
68021RZ
213229
felblauw
68023BL
213233
•

•

•
•
•
•
•
•

Nooit meer zoeken en bladeren, de
indexen wijzen u direct op de kern van
de zaak.
Heldere kleuren en verkrijgbaar in
breedte 25mm.
Herpositioneerbaar.
Uitstekend beschrijfbaar.
Verwijderbaar zonder beschadiging.
Gemakkelijk mee te nemen.
Duidelijk door gebruik van kleurcodes.

• Per pak leverbaar.
• Besteladvies doos à 6 pakken.
geel 2 stuks
6802YEL
rood 2 stuks
6802RED
blauw 2 stuks
6802BLU
roze 2 stuks
680221
groen 2 stuks
6802GRE
oranje 2 stuks 6802ORA

213243
213244
213210
213212
213213
213214

50

Post-it Index tabs
standaard assorti
•

•
•
•
•
•
•

Nooit meer zoeken en bladeren, de
indexen wijzen u direct op de kern van
de zaak.
Heldere kleuren en verkrijgbaar in
breedte 24mm of 12mm.
Herpositioneerbaar.
Uitstekend beschrijfbaar.
Verwijderbaar zonder beschadiging.
Gemakkelijk mee te nemen.
Duidelijk door gebruik van kleurcodes.

Post-it Index tabs met
opdruk
• Per pak leverbaar.
• Besteladvies doos à 6 pakken.
12mm rood/blauw/geel/groen
683-4
392627
12mm lichtblauw/roze/groen/oranje
6843ABXP
213220
split flags assorti
683-5CB 213242
24mm paars/blauw/groen
680PBG
213230
12mm blauw/geel/roze/paars/groen
6835CBP 3+2 gratis
960201

•
•

•
•
•
•

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
de zaak.
Heldere kleuren met opdruk of in
pijlvorm.
Herpositioneerbaar.
Uitstekend beschrijfbaar.
Verwijderbaar zonder beschadiging.

•

Gemakkelijk mee te nemen.
25mm breed.
• 50 stuks per pak.
•

•

25mm breed.
Per pak leverbaar.
• Besteladvies doos à 12 pakken.
opdruk handtekening plaatsen
68031
392633
•

Product niet gevonden? Bel ons voor meer informatie!
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Tabbladen
> ORDNERALFABETS

2

Leitz ordneralfabet karton
•
•
•
•

•
•
•
•

Tabbladen van karton.
2-gaats.
20-delig met alfabet.
Extra breed formaat zorgt voor snelle
toegang zelfs bij gebruik van
showtassen
Formaat: 18x24cm.
100% gerecycled papier.
Gemaakt van 100 g/m2 karton
Blue Angel certificaat

2

Quantore ordneralfabet
•

504010

Kunststof tabbladen van
polypropyleen.
• 2-gaats.
• 20-delig met alfabet.
• Formaat 18x23cm.

• Per set leverbaar.
• Besteladvies doos à 25 set.
20-delig met alfabet

270525

270560

• Per set leverbaar.
• Besteladvies doos à 25 set.
15-delig met cijfers
VE:25

270562

• Per set leverbaar.
• Besteladvies doos à 12 set.
31-delig met cijfers
VE:12

270564

• Per set leverbaar.
• Besteladvies doos à 30 set.
12-delig met cijfers
VE:30

270561

• Per set leverbaar.
• Besteladvies doos à 20 set.
20-delig met cijfers
VE:20

270563

• Per set leverbaar.
• Besteladvies doos à 20 set.
20-delig met alfabet
VE:20

270526

• Per set leverbaar.
• Besteladvies doos à 50 set.
5-delig met venster
VE:50

270533

• Per set leverbaar.
• Besteladvies doos à 30 set.
10-delig met venster
VE:30

270534

• Per set leverbaar.
• Besteladvies doos à 30 set.
12-delig met venster
VE:30

270535

• Doos à 24 set.
20-delig met alfabet
1212

VE:24

> TABBLADEN A4 4-GAATS

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.
•

Per set leverbaar.
Besteladvies doos à 60 set.
5-delig met cijfers
VE:60
•

270559

• Per set leverbaar.
• Besteladvies doos à 40 set.
10-delig met cijfers
VE:40

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.

558

Tabbladen

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.
• Per set leverbaar.
• Besteladvies doos à 60 set.
5-delig met cijfers
VE:60

270553

• Per set leverbaar.
• Besteladvies doos à 50 set.
7-delig met cijfers
VE:50

270611

• Per set leverbaar.
• Besteladvies doos à 25 set.
15-delig met cijfers
VE:25

270554

• Per set leverbaar.
• Besteladvies doos à 20 set.
20-delig met cijfers
VE:20

• Per set leverbaar.
• Besteladvies doos à 30 set.
12-delig met cijfers
VE:30

270555

• Per set leverbaar.
• Besteladvies doos à 12 set.
31-delig met cijfers
VE:12

• Per set leverbaar.
• Besteladvies doos à 50 set.
5-delig met venster
VE:50

270530

• Per set leverbaar.
• Besteladvies doos à 30 set.
10-delig met venster
VE:30

270531

• Per set leverbaar.
• Besteladvies doos à 40 set.
10-delig met cijfers
VE:40

270556

• Per set leverbaar.
• Besteladvies doos à 10 set.
52-delig met cijfers
VE:10

270613

270557

• Per set leverbaar.
• Besteladvies doos à 20 set.
20-delig met alfabet
VE:20

270527

270558

• Per set leverbaar.
• Besteladvies doos à 25 set.
12-delig met maanden VE:25

270609

270605

• Per set leverbaar.
• Besteladvies doos à 20 set.
20-delig met venster VE:20

270606

• Per set leverbaar.
• Besteladvies doos à 50 set.
5-delig
VE:50

270512

• Per set leverbaar.
• Besteladvies doos à 40 set.
10-delig
VE:40

270514

Product niet gevonden? Bel ons voor meer informatie!
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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.

• Per set leverbaar.
• Besteladvies doos à 30 set.
12-delig met venster
VE:30

270532

• Per set leverbaar.
• Besteladvies doos à 25 set.
15-delig met venster
VE:25

4
4

Quantore tabbladen
kunststof gekleurd
4-gaats

Quantore tabbladen
kunststof grijs 4-gaats
extra breed

•

•

Extra brede tabbladen voor gebruik
tussen showtassen of voor extra
onderverdeling in combinatie met
standaard tabbladen.
• Grijze kunststof polypropyleen.
• Dikte 0,12mm.
• Per set verpakt in krimp.

•
•
•

• Per set leverbaar.
• Besteladvies doos à 25 set.
20-delig met alfabet
VE:25

•
•

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.

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.

•

Met geplastificeerde gekleurde tabs. •
Per set leverbaar.
• Besteladvies doos à 40 set.
5-delig
VE:40 270516
• Per set leverbaar.
• Besteladvies doos à 25 set.
10-delig
VE:25

270517

Met geplastificeerde bedrukte tabs. •
Per set leverbaar.
• Besteladvies doos à 40 set.
5-delig met cijfers
VE:40 270518

Quantore tabbladen karton
gekleurd 4-gaats
•
•
•
•
•

Tabbladen van 175gr recycled karton.
Tabs verdeeld over de hoogte van het
blad.
Zonder opdruk.
Beschrijfbaar.
Assorti kleuren.
Per set verpakt in krimp.

• Per set leverbaar.
• Besteladvies doos à 50 set.
5-delig
VE:50

270508

• Per set leverbaar.
• Besteladvies doos à 25 set.
10-delig
VE:25

270509

> TABBLADEN A4 11-GAATS

11

Leitz WOW bedrukbare
tabbladen
•
•
•
•
•
•
•
•

Leitz WOW printbare index extra breed.
In levendige kleurencombinatie.
5 gekleurde tabs genummerd van 1 tot
5, om gemakkelijk te kunnen sorteren.
Extra sterk doorzichtig PP van 0.30mm.
Snelle toegang dankzij A4 Maxi-formaat,
zelfs bij gebruik van showtassen.
Universele uitvoering met 11 gaten.
Afdrukbare inhoudsopgave op
www.leitz.com/easyprint
Per set verpakt in krimp.

560

• Per set leverbaar.
• Besteladvies doos à 18 set.
12-delig met cijfers
VE:18

270519

• Per set leverbaar.
• Besteladvies doos à 12 set.
20-delig met cijfers
VE:12

270522

270520

• Per set leverbaar.
• Besteladvies doos à 8 set.
31-delig met cijfers
VE:8

270523

270521

• Per set leverbaar.
• Besteladvies doos à 12 set.
20-delig met alfabet
VE:12

270524

•

4

•

• Per set leverbaar.
• Besteladvies doos à 25 set.
10-delig met cijfers
VE:25

•

Per set leverbaar.
Besteladvies doos à 20 sets.
tabbladen 5-delig
270136
tabbladen 6-delig
270137
•

• Per set leverbaar.
• Besteladvies doos à 10 sets.
tabbladen 10-delig
tabbladen 12-delig

270138
270139

• Per set leverbaar.
• Besteladvies doos à 15 set.
15-delig met cijfers
VE:15

Tabbladen

11

Exacompta tabbladen
Glanskarton extra breed

11

•

Exacompta tabbladen
Glanskarton

•
•

•
•
•
•
•
•

Tabbladen van soepel glanskarton
Dikte 0.30mm.
225gr.
FSC gecertificeerd.
Met universele ponsgaten.
Per set verpakt in krimp.

•
•
•

6-delig
12-delig

VE:50
VE:25

270267
270268

•

Tabbladen van extra zwaar glanskarton
Dikte 0.50mm.
400gr.
FSC gecertificeerd.
Met bedrukbare of beschrijfbare
inhoudsopgave.
Met 11 ponsgaten.
Formaat A4+.
Per set verpakt in krimp.

6-delig
12-delig

VE:25
VE:15

270271
270272

6-delig
10-delig

VE:25
VE:15

270265
270266

Product niet gevonden? Bel ons voor meer informatie!

561

•

11

Exacompta tabbladen
Forever
•
•
•
•
•
•

Tabbladen van transparant
gerecyclede polypropyleen
Dikte 0,30mm.
Met bedrukbare of beschrijfbare
inhoudsopgave.
Blauwe Engel gecertificeerd.
Met 11 ponsgaten.
Per set verpakt in krimp.

11

Exacompta tabbladen
Polypropyleen
•

Tabbladen van dikke polypropyleen
Dikte 0.30mm.
• Met beschrijfbare inhoudsopgave.
• Met 11 ponsgaten.
• Per set verpakt in krimp.
•

6-delig
12-delig

VE:25
VE:15

270269
270270

Tabbladen
> TABBLADEN BEDRUKBAAR

Avery bedrukbare
tabbladen IndexMaker
•

•
•
•
•
•

•

Geschikt voor
(kleuren)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.
•

• Per set leverbaar.
• Besteladvies doos à 10 set.
5-delig 01810061
VE:10 272432
6-delig 01638061
VE:10 272433

10-delig
12-delig

01812061
01640061

VE:10 272434
VE:10 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.

• Per set leverbaar.
• Besteladvies doos à 10 set.
5-delig 01733501
VE:10
6-delig 01734501
VE:10
10-delig 01735501
VE:10
12-delig 01736501
VE:10

272436
272437
272438
272439

Avery bedrukbare
tabbladen ReadyIndex
extra breed
•

•
•
•
•

Geschikt voor
(kleuren)inkjet/laserprinters en
kopieermachines.
Extra brede kartonnen tabbladen met
gekleurde, voorgenummerde tabs.
Ideaal voor gebruik met showtassen
zodat indexering zichtbaar blijft.
Bedrukbaar indexblad.
Snel en eenvoudig te bedrukken via
avery.eu.

•
•
•
•
•
•

Handig voor een hoge oplage van
rapporten of trainingsdocumenten.
190gr.
A4+ formaat.
9-gaats perforatie.
FSC-gecertificeerd.
Per set verpakt in krimp.

• Per set leverbaar.
• Besteladvies doos à 10 set.
6-delig 02000501
VE:10 272445
12-delig 02001501
VE:10 272446
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Kaartsystemen
> ROLODEX KAARTEN

> KAARTENMOLENS

250

Rolodex kaartenmolen Mini
•

50

Rolodex beschermhoesjes
•

Voor Rolodex kaarten of visitekaartjes.
Stevige transparante hoesjes
beschermen uw kaartjes.
• Afmetingen 67x102mm
•

• Pak à 40 stuks.
visitekaarttassen

67691

204181

Kleine uitvoering van het klassieke
open model met buisframe.
• Wordt compleet geleverd met 250
kaarten en 25-delig alfabetindex.
• De kaartjes zijn verwisselbaar, zodat u
eenvoudig aanvullingen en mutaties in
de gegevens kunt verwerken.
• Kaartformaat 44x83mm.

> KAARTENMOLENS

250 kaarten zwart

66700

228221

• Pak à 100 stuks.
100 kaarten blanco

67558

204001

> ROLODEX KAARTEN

500

Rolodex kaartenmolen
Classic

100

•

Klassiek open model met buisframe.
Wordt compleet geleverd met kaarten
en 25-delig alfabetindex.
• De kaartjes zijn verwisselbaar, zodat u
eenvoudig aanvullingen en mutaties in
de gegevens kunt verwerken.
• Afmetingen 57x102mm

Rolodex kaarten

•

564

•

Blanco te beschrijven Rolodex kaartjes.
Geschikt voor alle Rolodex
kaartenhouders met dit formaat
kaartjes.
• Afmetingen 57x102mm
•

500 kaarten zwart

66704

228201

Kaartsystemen
> ADRESSENREGISTERS

72
80

Oxford Essentials
adresboek
•
•
•
•
•

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.

Oxford MyColour
adresboek
•

Ruimte voor naam, adres, woonplaats,
telefoonnummer, faxnummer, mobiel
nummer en e-mailadres.
• Kaft in assorti kleuren.
• A5
•

Per stuk leverbaar.
Besteladvies pak à 5 stuks.
assorti
100101258
•

011371

•

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.
• Gelinieerd
assorti

100101197

011475

90

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.
A5
• Gelinieerd
•

•

Per stuk leverbaar.
Besteladvies pak à 10 stuks.
assorti
100104216
•

011368

MEER DAN
22.000
ARTIKELEN

Wist u dat wij meer dan 22.000 artikelen
in ons assortiment hebben? In deze
catalogus hebben we hiervan een
selectie opgenomen. Vindt u niet wat u
zoekt? Informeer bij onze
verkoopmedewerkers. Waarschijnlijk
hebben wij uw artikel gewoon op
voorraad!

• Formaat 140x90mm.
assorti kleuren
K-6204 320228

Kangaro adressenregister

• Formaat 217x128mm.
zwart
K-6200 320223
assorti kleuren
K-6200-99 320224
vulling voor K-6200
320225

•

•

25

Telefoonregister met voldoende ruimte
voor alle relevante gegevens.
• De inhoud bevat een alfabet, maar ook
extra bladen en correctie-etiketten.

Formaat 220x165mm.
Doos à 12 stuks.
assorti kleuren
K-6202 320226
vulling voor K-6202 K-6203 320227
•

Product niet gevonden? Bel ons voor meer informatie!
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Visitekaartopbergsystemen
> VISITEKAARTJES

> VISITEKAARTENHOUDERS

25

Avery visitekaartjes voor
elke printer
•

•

•
•
•

Geschikt voor
(kleuren)inkjet/laserprinters en
kopieermachines.
Maak zelf in een handomdraai
professionele visitekaartjes met uw
eigen printer.
Stevige papierkwaliteit.
Formaat 85x54mm.
Templates zijn eenvoudig te
downloaden via www.avery.eu

Sigel visitekaartenhouder
metaal
•

250 stuks 185gr dubbelzijdig
C32010
250 stuks 200gr mat C32011

541408
541423

Bewaar uw kaartjes in een
beschermend etui.
• Klein genoeg om in iedere zak te
passen.

chroom voor 20 kaartjes VZ130
zilver mat voor 15 kaartjes
VZ135
zilver mat voor 2x15 kaartjes
VZ136
alu/leeroptiek voor 20 kaartjes
VZ131
transparante kunststof VA140

541502

541482
106283

zwart

VZ200

541470

zwart

VZ270

541471

541480
541481

Avery visitekaartjes voor
laserprinters
•

•
•
•
•
•

Maak zelf in een handomdraai
professionele visitekaartjes met uw
eigen laserprinter.
Extra stevige papierkwaliteit.
Gestanste visitekaartjes met perfect
gladde randen.
Formaat 85x54mm.
Dubbelzijdig bedrukbaar.
Templates zijn eenvoudig te
downloaden via www.avery.eu

Sigel visitekaartenhouder
Torino VZ200
•

250 stuks 220gr mat C32016

817496

Visitekaartenmapje van zacht
nappaleer.
• Met 2 grote binnenvakken voor
visitekaartjes en drie zijvakken.
• Geschikt voor 2x15 visitekaartjes.
• Voor visitekaartjes van 60x90mm.

Avery Quick en Clean
visitekaartjes voor
inkjetprinters
•

•
•
•
•
•

Maak zelf in een handomdraai
professionele visitekaartjes met uw
inkjetprinter.
Stevige papierkwaliteit.
Gestanste visitekaartjes met perfect
gladde randen.
Formaat 85x54mm.
Dubbelzijdig bedrukbaar.
Templates zijn eenvoudig te
downloaden via www.avery.eu
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Sigel visitekaartenhouder
Torino VZ270
•

Chique hard etui van zacht nappaleer.
De geïntegreerde en niet zichtbare
magneet houdt uw visitekaartjes
optimaal opgeborgen.
• Gevoerd met velours.
• Voor 25 visitekaartjes van 95x60mm.
•

• 25 vel
200 stuks 260gr mat C32015

541424

Visitekaartopbergsystemen
> VISITEKAARTENBAKJES

800

Sigel visitekaartenbak
transparant

600

400

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.

•

staand model voor 100 kaarten 86x56
VA110
541483
liggend model voor 50 kaarten 97x58
VA112
106279

•
•
•
•

Visitekaartenbak van metaal met losse
transparante deksel.
Voor- en achterkant uitzetbaar.
Zwart.
Voor kaartformaat 55x90mm.
Inclusief tabkaarten van A-Z.

voor 400 kaartjes
voor 600 kaartjes
voor 800 kaartjes

223040
223060
391040

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 zien
en steeds beschikbaar om mee te
nemen voor uw klanten en bezoekers.

met 1 vak maximaal 50 kaarten
VA120
106280
met 3 vakken maximaal 210 kaarten
VA130
106281
met 8 vakken maximaal 560 kaarten
VA138
106282

> VISITEKAARTENMOLENS

400

Durable
visitekaartenmolen Visifix
600

•

200

•

Rolodex
visitekaartenmolen
Classic

67x102mm voor 200 kaarten
67236

•

•

228177

•
•

Rolodex roterend apparaat met open
stalen buisframe.
• Met 24-delig alfabetindex.

Pak à 40 stuks.
67x102mm visitekaarttassen
67691

•

204181

•

Draaibaar systeem voor het archiveren
van visitekaarten.
Inclusief 200 visitekaarthoezen
(104x72mm) voor 400 visitekaarten.
Uitbreidbaar.
De hoesjes kunnen gemakkelijk worden
verwisseld.
Met 25-delig alfabetisch register.
Afmetingen 215x120x185mm.

visitekaartenmolen zwart/grijs 229649
visitekaartenmolen zwart/wit
229647
visitekaartenmolen blauw/zilver 229651

Product niet gevonden? Bel ons voor meer informatie!
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Visitekaartopbergsystemen
> VISITEKAARTENMAPPEN

Rillstab visitekaartenmap
•

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.

zwart kunstleer

18700

541445

Sigel visitekaartenmap
Torino VZ202
•
•

•
•
•

Visitekaartenmapje van zacht
nappaleer.
Deze elegante mappen van hoge
kwaliteit overtuigen door functionaliteit
en schoonheid.
Geschikt voor 120 visitekaartjes.
Ook geschikt voor creditcards.
Voor visitekaartjes van 58x90mm.

Sigel visitekaartenmap
Torino VZ201
•

zwart

VZ202

541474

VZ170

541495

VZ171

541496

Sigel visitekaartenmap
•

Visitekaartenmapje van zacht
kunstleer.
• Deze elegante mappen van hoge
kwaliteit overtuigen door functionaliteit
en schoonheid.
• Ook geschikt voor creditcards.
• Voor visitekaartjes van 58x90mm.

568

voor 40 kaartjes
75x110x12mm
voor 120 kaartjes
92x110x12 mm

Visitekaartenmapje van zacht
nappaleer.
• Deze miniversie past in iedere zak en
de bankpasjes of visitekaartjes zijn
onderweg perfect opgeborgen.
• Geschikt voor 40 visitekaartjes.
• Voor visitekaartjes van 58x90mm.

zwart

VZ201

541473

Visitekaartopbergsystemen
> VISITEKAARTENRINGBANDEN

4
4

Rillstab
visitekaartenringband

Rillstab
visitekaartenringband A5

•
•

•

Visitekaartorganizer vervaardigd uit
hoogwaardig kunststof materiaal.
• A5-formaat ringband.
• De ringband heeft in het midden een
4-rings D-mechaniek, capaciteit
ø25mm.
• De ringband is inclusief 10
polypropyleen tassen voor het
archiveren van 60 visitekaartjes,
maximaal formaat 105x65mm.

De ringband is inclusief alfabetische
index A-Z en 25
telefoonregisterkaarten voor het
maken van 1.400
NAW/telefoon/mail/internet notities.
• Kleur zwart.
• Aanvullende visitekaarttassen en
alfabet zijn apart verkrijgbaar.

•
•
•

Visitekaartorganizer vervaardigd uit
pvc materiaal.
Gesloten formaat van de ringband
is165x315mm.
De ringband heeft in het midden een 4rings 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
blauw
10 visitekaarttassen
4-gaats
alfabet 4-gaats

18904
18905

541493
541494

18900
18910

541498
541500

zwart
10 visitekaarttassen

VZ300
VZ350

541503
541506

Product niet gevonden? Bel ons voor meer informatie!
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kunstleer zwart 18730
10 visitekaarttassen A5 18660

541444
541448

zwart kunstleer
18640
10 visitekaarttassen A4 18670
alfabetindex A4
56600

541446
541447
541450

•

4

Rillstab
visitekaartenringband A4
•
•
•
•

•
•
•

Visitekaartorganizer vervaardigd uit
hoogwaardig kunststof materiaal.
A4-formaat ringband.
De ringband heeft in het midden een 4rings 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.

4

Sigel
visitekaartenringband
smal
•
4

•

Sigel
visitekaartenringband A4

•
•

•

Visitekaarten zijn overzichtelijk op te
bergen.

zwart
10 visitekaarttassen

VZ301
VZ351

541504
541507

•

Visitekaartenringband zwart met
lijnindruk, matglanzend met Velvetfeeling.
Stevig kunststof register A-Z om snel in
te voegen en terug te vinden.
Met 4-ringsmechaniek.
Capaciteit 200 visitekaartjes,
uitbreidbaar tot 280.
Afmetingen 265x147x44mm.

Visitekaartopbergsystemen
> VISITEKAARTTASSEN EN -HOEZEN

•

Pak à 10 stuks.
Per pak leverbaar.
• Besteladvies doos à 10 pakken.
95x60mm
10111 541512
105x60mm
10116 541510
•

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.
• Met opening aan de lange zijde.

• Doos à 100 stuks.
95x60mm
105x60mm

10114
10119

541513
541511

•

Pak à 10 stuks.
Met opening aan de korte zijde.
95x60mm
10106 541515
•

3L visitekaarthoezen
zelfklevend met klep
•

Hierin kunt u meerdere visitekaartjes of
creditcards bewaren.
• Met hersluitbare klep voor bescherming
tegen stof en vuil.
• Polypropyleen.

•

Pak à 10 stuks.
Per pak leverbaar.
• Besteladvies doos à 10 pakken.
105x60mm
6825-10 541514
•

ALLES IN
ÉÉN HAND

Eén adres, één bestelling, één levering en
één factuur: dat is wel zo overzichtelijk!
Of u nu kantoorartikelen,
computersupplies, papierwaren,
facilitaire producten of kantoormeubilair
nodig hebt. Een vaste leverancier is
overzichtelijk, efficiënt én voordelig. Onestop-shopping, wie wil dat nu niet.

11

Leitz visitekaarttas A4 11gaats
•

•

Showtas met 8 vakjes voor 16
visitekaartjes.
• Maximaal formaat kaartjes 103x72mm.
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Pak à 10 stuks.
Per pak leverbaar.
• Besteladvies doos à 10 pakken.
0,11mm
4758 510559
•

Etikethouders en insteekhoeken
> INSTEEKHOEKEN ZELFKLEVEND

3L magnetische
etikethouders
•

3L hoekmapjes
•

Zelfklevende hoekmapjes van
transparant polypropyleen voor het
bewaren van documenten.
• De hoekmapjes kunnen op ringbanden,
folders, catalogi of brochures worden
geplakt voor het meesturen van
bijvoorbeeld prijslijsten, brieven of
offertes.

•

Per pak leverbaar.
Besteladvies doos à 10 pakken.
170x170mm 6 stuks
10021 510361
75x75mm
12 stuks
10006 510363
100x100mm 12 stuks
10011 510362
170x170mm 100 stuks
10024 510367
•

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
voor het aanbrengen van barcodes,
nummers, referenties, namen etc.

•

Per pak leverbaar.
Besteladvies doos à 10 pakken.
25x75mm
6 stuks
811580
55x102mm 3 stuks
811582
•

3L Filing
Pockets
•

Zelfklevende, transparante tassen in
verschillende formaten.
• Voor het bevestigen van
telefoonlijsten, overzichten,
mededelingen, waarschuwingen en
handleidingen op bijna elk type
oppervlak.
• Polypropyleen.
• Opening aan de bovenzijde.

•

Per pak leverbaar.
Besteladvies doos à 10 pakken.
A4
5 stuks
10060 510359
A5
5 stuks
10055 510358
A6
5 stuks
10050 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.
•

Per pak à 16 stuks leverbaar.
Besteladvies doos à 10 pakken.
19x75mm
16 stuks
10305 811570
•

•

Per pak à 12 stuks leverbaar.
Besteladvies doos à 10 pakken.
25x75mm 12 stuks
10310
25x102mm 12 stuks
10315
35x75mm 12 stuks
10320
35x102mm 12 stuks
10325

• Pak à 104 stuks.
55x102mm 104 stuks

•

811571
811572
811577
811573

3L U-tassen
•

Zelfklevende, transparante tassen.
• Polypropyleen.
• Opening aan de korte zijde.

• Per pak leverbaar.
A4-pocket 10 stuks
A5-pocket 10 stuks
A6-pocket
5 stuks

10337 811600

•

Per pak à 6 stuks leverbaar.
Besteladvies doos à 10 pakken.
55x150mm 6 stuks
10340 811575
62x150mm 6 stuks
10345 811579
•

•

10090 510364
10085 510365
10080 510366

Per pak à 6 stuks leverbaar.
Besteladvies doos à 10 pakken.
46x75mm
6 stuks
10330 811578
55x102mm 6 stuks
10335 811574
•

•

Per pak à 3 stuks leverbaar.
Besteladvies doos à 10 pakken.
75x150mm 3 stuks
10350 811576
•

Product niet gevonden? Bel ons voor meer informatie!
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Mappen
> VOUW- EN BINNENMAPPEN

ZUUR
VRIJ
ISO

9706
NORM

ICN

1
NORM

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)

• Verpakkingseenheid doos à 25 stuks
A4 met ponsgaten
522336
folio met ponsgaten
522337

> MAPPEN MET HECHTMECHANIEK

2
ZUUR
VRIJ

ISO

9706
NORM

ICN

2
NORM

Quantore map met
hechtmechaniek ICN2
•

Hechtmappen die volledig voldoen aan
de strenge ICN kwaliteitseisen van de
Nederlandse Archiefwet.
• Daarbij heeft het karton ook het FSC
certificaat en voldoet het aan de DIN
ISO9706 norm.
• 250gr karton chloor en zuurvrij
volgens ICN1 en DIN ISO9706.
• Speciaal voor langdurige bewaring.

•

Compleet met hechtmechaniek volgens
de ICN2 eisen.
• Leverbaar voor A4 (240x320mm) en
folio (FO) formaat (245x365mm).
• Verpakkingseenheid doos à 25 stuks
A4 met ponsgaten + mech
522338
folio met ponsgaten + mech
522339

> MILIEUVRIENDELIJKE MAPPEN

ZUUR
VRIJ
ISO

9706
NORM

ICN

2
NORM

ICN

1
NORM

2

Jalema Infinio mappen
•
•
•

•

•

Infinio is een representatieve en
documentvriendelijke mappenlijn.
270gr Colorkraft karton chloor- en
zuurvrij volgens ISO9706.
Doordat zowel het karton als het
hechtmechaniek aan de ICN-eisen
voldoet, zijn de mappen bijzonder
geschikt voor langdurige archivering.
De mappen voldoen aan artikel 4.1 van
de regeling duurzaamheid
archiefbescheiden van de Nederlandse
Archiefwet.
FSC gecertificeerd.
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•
•

Cradle to Cradle gecertificeerd.
Leverbaar voor A4 én folio(FO) formaat
(33x21cm)

• Verpakkingseenheid doos à 100 stuks.
insteekmap A4
3711127 512770
dossiermap A4
3718127 512859
pocketmap A4
3717127 510280
A4 clipexmap
3713127 512596
folio clipexmap
3713527 512595
bijlagen pocketmap A4
3720527 510377

• Doos à 500 stuks.
scheidingsstrook
grijs
3720827

510376

Mappen
> VOUW- EN BINNENMAPPEN

ZUUR
VRIJ
ISO

9706

•

Quantore vouwmap
ongelijk
•

Stevig manillakarton van 230gr.
Rillijnen in de rug en in de overstekende
achterkant.
• Uit gerecyclede materialen vervaardigd.
• Leverbaar voor A4 (220/240x318mm)
en folio formaat (220/240x348mm).
•

Per pak à 25 stuks leverbaar.
• Besteladvies doos à 4 pakken.
A4 rood
A4 blauw
A4 groen
A4 geel
A4 oranje
A4 grijs
A4 beige

510002
510003
510004
510005
510006
510012
510014

folio rood
folio blauw
folio groen
folio geel
folio oranje
folio grijs
folio beige

510022
510023
510024
510025
510026
510032
510034

NORM

ICN

1
NORM

Quantore ICN1 vouwmap
•
•

•
•
•
•
•

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
volgens ICN1 en DIN ISO9706.
Speciaal voor langdurige bewaring.
Met gelijke zijden.
Leverbaar voor A4 (240x310mm) en
folio(FO) formaat (240x360mm)

• Verpakkingseenheid doos à 50 stuks
A4 blauw
510007
A4 chamois
510008
A4 grijs
510009
A4 groen
510010
A4 oranje
510011
folio blauw
510015
folio chamois
510016
folio grijs
510017
folio groen
510018
folio oranje
510019

Exacompta Forever 180
vouwmap
•

Exacompta Super 80
vouwmap
•

Vouwmappen voor het losbladig
bewaren van documenten.
• Met gelijke zijden.
• Leverbaar voor A4-formaat
220x310mm.
• Pak à 250 stuks.

rood
lichtblauw
grasgroen
geel
grijs
roze
assorti van 5 kleuren

510052
510053
510054
510055
510057
510059
510058

•
•
•
•
•

Forever vouwmappen voor het
losbladig bewaren van documenten.
Blauwe Engel gecertificeerd en voldoet
aan de DIN norm.
170gr gerecycled karton.
Met gelijke zijden.
Leverbaar voor A4-formaat
240x320mm.
Pak à 100 stuks.

rood
lichtblauw
grasgroen
kanariegeel
grijs
roze
assorti van 5 kleuren

Product niet gevonden? Bel ons voor meer informatie!

510852
510853
510854
510855
510857
510859
510858

573

Mappen

ICN

1
NORM

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.
• Cradle to Cradle gecertificeerd.
• De kleuren rood, geel en chamois zijn
ICN1 gecertificeerd.
• Leverbaar voor A4 (233x310mm) en
folio (FO) formaat (233x348mm).

• Verpakkingseenheid doos à 250 stuks.
A4 grijs
3164107 522360
A4 rood
3164115 522362
A4 blauw
3164102 522363
A4 groen
3164108 522364
A4 geel
3164106 522365
A4 chamois
3164104 522366

folio grijs
folio rood
folio blauw
folio groen
folio geel
folio chamois

3164507
3164515
3164502
3164508
3164506
3164504

• Verpakkingseenheid doos à 250 stuks.
A4 grijs
3163107 522340
A4 rood
3163115 522342
A4 blauw
3163102 522343
A4 groen
3163108 522344
A4 geel
3163106 522345
A4 chamois
3163104 522346

folio grijs
folio rood
folio blauw
folio groen
folio geel
folio chamois

3163507 522350
3163515 522352
3163502 522353
3163508 522354
3163506 522355
3163504 522356

522370
522372
522373
522374
522375
522376

ICN

1
NORM

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.
Cradle to Cradle gecertificeerd.
• De kleuren rood, geel en chamois zijn
ICN1 gecertificeerd.
• Leverbaar voor A4 (225x310mm) en
folio (FO) formaat (225x348mm).
•

Jalema binnenmap
•
•
•
•
•

Binnenmappen voor frontale en laterale
hangmappensystemen.
Met signaalbedrukking in vakjes van
8mm, langs bovenzijde en linkerkant.
Karton 160gr.
Chamois.
Leverbaar voor A4 (220x310mm) en
folio(FO) formaat (230x345mm)

574

•

Verpakkingseenheid doos à 25 stuks.
A4 met 1 klep
2600014700 522030
A4 met 2 zijkleppen 2600001400 522010
A4 met hechting 2602024000 522020

folio met 2 zijkleppen
2600001500 522011
folio met 5 vakken met
verspringende tabs 2659050000 522254
folio met hechting 2602025000 522021

Mappen
> INSTEEKMAPPEN L-MODEL

100

Quantore insteekmap
L-model

•

Per pak à 25 stuks leverbaar.
Besteladvies doos à 4 pakken.
0,12mm met nerf
510573
0,12mm glad
510574
0,16mm glad
510571
•

•

Polypropyleen.
Copysafe.
• L-model, de boven- en de rechterzijde
zijn open voor het in- en uitnemen van
documenten.
• Afmetingen 220x305mm.
•

•

Pak à 10 stuks.
Per pak leverbaar.
• Besteladvies doos à 10 pakken.
0,12mm met nerf
510579
•

*Verpakkingseenheid doos à 100 stuks.
0,12mm met nerf
510572
•

A5-formaat.
Pak à 25 stuks.
• Besteladvies doos à 4 pakken.
0,12mm met nerf
510580
•

25

Quantore insteekmap Lmodel gekleurd
•

Polypropyleen.
Copysafe.
• L-model, de boven- en de rechterzijde
zijn open voor het in- en uitnemen van
documenten.
• Afmetingen 220x305mm.
•

•

Per pak à 25 stuks leverbaar.
Besteladvies doos à 4 pakken.
0,12mm blauw
0,12mm rood
0,12mm geel
0,12mm groen
•

510575
510576
510577
510578

25

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.

Quantore insteekmap
U-model

•

•

Pak à 25 stuks.
Per pak leverbaar.
• Besteladvies doos à 4 pakken.
0,12mm A4-formaat
510582
0,12mm A5-formaat
510583
0,12mm A6-formaat
510584
•

•
•

Pak à 25 stuks.
• Besteladvies doos à 4 pakken.
0,18mm glad
510570

Polypropyleen insteekmap.
Aan drie zijden gesloten.
• De inhoud blijft volledig zichtbaar.
• Mat transparant.
•

Product niet gevonden? Bel ons voor meer informatie!

575

Mappen

ZUUR
VRIJ
ISO

9706
NORM

ICN

1
NORM

Quantore ICN1 insteekmap
•
•

Exacompta Forever
insteekmap L-model
•
•
•
•
•
•

Forever L-map van 120gr gerecycled
papier.
Blauwe Engel gecertificeerd.
Voorzijde voorzien van een transparant
venster 180x100mm.
De map is beschrijfbaar.
Voor A4-formaat.
Afmetingen 220x310mm.

ZUUR
VRIJ

ISO

9706
NORM

•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•

• Verpakkingseenheid doos à 100 stuks
Driehoeksmap Quantore
219x330 225gr chamois
522335

1
NORM

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 volgens ISO9706.
Capaciteit 5mm.
De grijze en chamois uitvoering zijn ook
ICN1 gecertificeerd.

576

511110
511112
511113
511114
511115
511116
511117
511119
511123
511124
511118

Driehoeksmappen die volledig voldoen
aan de strenge ICN kwaliteitseisen van
de Nederlandse Archiefwet.
Daarbij heeft het karton ook het FSC
certificaat en voldoet het aan de DIN
ISO9706 norm.
250gr karton chloor- en zuurvrij
volgens ICN1 en DIN ISO9706.
Speciaal voor langdurige bewaring.
Voor het losbladig bewaren van
documenten.
Formaat 219x330mm.
Capaciteit 5mm.

ICN

Jalema Secolor
insteekmap
•

Pak à 100 stuks.
wit
rood
donkerblauw
donkergroen
geel
oranje
paars
fuchsia
lichtblauw
lichtgroen
assorti van 10 kleuren

•

FSC gecertificeerd.
Cradle to Cradle gecertificeerd.
• De kleuren rood, groen, grijs en chamois
zijn ICN1 gecertificeerd.
• Afmetingen 220x310mm.

ZUUR
VRIJ

•

9706
NORM

ICN

1
NORM

Jalema Infinio insteekmap
•

•

Pak à 10 stuks.
• Besteladvies doos à 10 pakken.
A4 rood
3153315 512752
A4 blauw
3153302 512753
A4 groen
3153308 512754
A4 geel
3153306 512755
A4 grijs
3153307 512762
A4 chamois
3153304 512764

ISO

•
•
•
•
•

Karton voldoet volledig aan de strenge
ICN1 kwaliteitseisen van de
Nederlandse Archiefwet.
270gr Colorkraft karton chloor- en
zuurvrij volgens ISO9706.
Speciaal voor langdurige bewaring.
Capaciteit 5mm.
Cradle to Cradle gecertificeerd.
Afmetingen 220x310mm.

• Verpakkingseenheid doos à 100 stuks.
insteekmap A4
3711127 512770

Mappen
> STOFKLEPMAPPEN

•

Per stuk leverbaar.
Besteladvies doos à 50 stuks.
A4 rood
A4 blauw
A4 groen
A4 geel
A4 oranje
A4 grijs
A4 chamois
•

Quantore dossiermap A4
•

Stevig gerecycled manillakarton van
320gr.
• Met drie stofkleppen.
• A4-formaat 245x318mm.

510102
510103
510104
510105
510106
510112
510114

Quantore dossiermap Folio
•

Stevig gerecycled manillakarton van
320gr.
• Met drie stofkleppen.
• Folio formaat 245x348mm.

• Per stuk leverbaar.
• Besteladvies doos à 50 stuks.
folio rood
folio blauw
folio groen
folio geel
folio oranje
folio grijs
folio chamois

510122
510123
510124
510125
510126
510132
510134

ZUUR
VRIJ
ISO

9706
NORM

ICN

1
NORM

Quantore ICN1
dossiermap Folio
•

ZUUR
VRIJ
ISO

9706
NORM

ICN

1
NORM

•

Quantore ICN1
dossiermap A4
Quantore dossiermap A4
(230/230 x 310mm)
• 225gr chloor- en zuurvrij Colorkraft
karton.

• Verpakkingseenheid doos à 50 stuks.
A4 blauw
510183
A4 chamois
510184
A4 grijs
510185
A4 groen
510186
A4 oranje
510187

•
•
•

Dossiermappen die volledig
voldoen aan de strenge ICN
kwaliteitseisen van de
Nederlandse Archiefwet.
Daarbij heeft het karton ook het FSC
certificaat en voldoet het aan de DIN
ISO9706 norm.
250gr karton chloor- en zuurvrij
volgens ICN1 en DIN ISO9706.
Speciaal voor langdurige bewaring.
Voor het losbladig bewaren van
documenten.

Exacompta Forever
dossiermap 2 kleppen

Exacompta Forever
dossiermap 3 kleppen

•

•

•
•
•
•
•

Forever dossiermap met twee kleppen.
Blauwe Engel gecertificeerd.
280gr karton.
Ideaal om netjes uw documenten te
bewaren.
Afmetingen 240x320mm.
Voor A4-formaat.

•

rood
blauw
groen
geel
assorti met 4 kleuren

510872
510873
510874
510875
510878

•
•
•
•

Forever dossiermap met drie kleppen.
Blauwe Engel gecertificeerd.
280gr karton.
Ideaal om netjes uw documenten te
bewaren.
Afmetingen 240x320mm.
Voor A4-formaat.

•
•

Voorzien van drie stofkleppen.
Folio formaat 240x359mm.

• Verpakkingseenheid doos à 50 stuks.
Folio blauw
510188
Folio chamois
510189
Folio grijs
510190
Folio groen
510191
Folio oranje
510192

ivoor
rood
lichtblauw
lichtgroen
lichtgeel
assorti met 5 kleuren

Product niet gevonden? Bel ons voor meer informatie!

510910
510912
510913
510914
510915
510916

577

Mappen

Jalema Bulkmap
•
•
•
•
•

Verlies geen ruimte meer door de
bulkmap van Jalema.
320x245x50mm (LxBxH).
De map is uitschuifbaar van 0,5 cm tot
en met 11 cm.
De map wordt gesloten door middel van
een klittenbandsluiting.
Voorzien van twee kleppen voor exta
bescherming.

• Per stuk leverbaar.
Blauw 2850002
Groen 2850008
Rood 2850015

503010
503011
503012

Jalema Extension
dossiermap
•

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
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.
• Verpakkingseenheid doos à 25 stuks.
dossiermap zonder kleppen
6090007
512842
dossiermap met 3 kleppen
6090207
512843

Elba Touareg mappen
•

Onbedrukte ELBA Touareg producten
gemaakt van 100% recyclebaar
materiaal.
• 100% chloorvrij (TCF) en zonder
kleurstoffen geproduceerd.
• Een garantie voor een 100%
milieuvriendelijk en duurzaam product.
20mm ringband 2-rings
100201476

257522

• Verpakkingseenheid doos à 20 stuks.
80mm ordner
100202208
502400
•

Verpakkingseenheid doos à 20 stuks.
Elastomap A4
510455

578

• Verpakkingseenheid doos à 10 stuks.
35mm 550gr karton documentenbox
100200413
512630
50mm 2,2mm dik karton documentenbox
100200150
512631
• Verpakkingseenheid doos à 20 stuks.
tabbladen 5-delig
100204964
271600
tabbladen 6-delig
100204978
271601
• Verpakkingseenheid doos à 25 stuks.
vouwmap met 2 kleppen
100330112
522193

Mappen
ZUUR
VRIJ
ISO

9706
NORM

ICN

1
NORM

Jalema Secolor
dossiermap
•
•
•
•
•
•
•
•

Voor het opbergen van uw
documenten.
Dankzij de drie vouwkleppen valt de
inhoud niet uit de map.
Sterk 225gr chloorvrij en zuurvrij
colorkraft karton.
FSC-gecertificeerd.
Cradle to Cradle gecertificeerd.
De grijze en de chamois uitvoering zijn
ook ICN1 gecertificeerd.
De kleuren rood, geel en chamois zijn
ICN1 gecertificeerd.
Leverbaar voor A4 (230x310mm) en
folio (FO) formaat (240x348mm).

ZUUR
VRIJ

ISO

9706
NORM

• Verpakkingseenheid doos à 125 stuks.
A4 grijs
3182107 522390
A4 rood
3182115 522392
A4 blauw
3182102 522393
A4 groen
3182108 522394
A4 geel
3182106 522395
A4 chamois
3182104 522396

folio grijs
folio rood
folio blauw
folio groen
folio geel
folio chamois

3182507
3182515
3182502
3182508
3182506
3182504

522400
522402
522403
522404
522405
522406

ICN

1
NORM

Jalema Secolor
dossiermap Mammoet
•

•
•
•
•
•

Voor losbladig bewaren van veel
documenten tot een formaat van
350x240mm.
Capaciteit 25mm.
Drie stofkleppen.
270gr chloorvrij en zuurvrij Colorkraft
karton volgens ISO9706.
Cradle to Cradle gecertificeerd.
De kleuren rood, groen, grijs en chamois
zijn ICN1 gecertificeerd.

2

•
•

FSC gecertificeerd.
Folio formaat 250x360mm.

• Verpakkingseenheid pak à 10 stuks.
folio rood
3183815 512702
folio blauw
3183802 512703
folio groen
3183808 512704
folio geel
3183806 512705
folio grijs
3183807 512712
folio chamois
3183804 512714

• Verpakkingseenheid doos à 50 stuks.
folio rood
3183615 512802
folio blauw
3183602 512803
folio groen
3183608 512804
folio geel
3183606 512805
folio grijs
3183607 512812
folio chamois
3183604 512814

ZUUR
VRIJ

ISO

9706
NORM

Jalema Secolor duplexmap
•
•
•
•
•
•
•

2 mappen in één.
Een dossiermap én snelhechtmap.
Voor het opbergen van uw
documenten.
Sterk 225gr chloorvrij en zuurvrij
Colorkraft karton.
FSC-gecertificeerd.
Capaciteit 20mm.
Afmetingen 250x348mm folio.

• Verpakkingseenheid doos à 50 stuks.
folio grijs
3174607 522520
folio rood
3174615 522522
folio blauw
3174602 522523
folio groen
3174608 522524
folio geel
3174606 522525
folio chamois
3174604 522527

Product niet gevonden? Bel ons voor meer informatie!

579

Mappen
> VERZAMELMAPPEN

ZUUR
VRIJ
ISO

9706
NORM

ICN

1
NORM

Jalema Secolor pocketmap

•

Cradle to Cradle gecertificeerd.
De kleuren rood, chamois, grijs en groen
zijn ook ICN1 gecertificeerd.
• Leverbaar voor A4 (230x310mm) en
folio (FO) formaat (230x348mm).
•

•

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 volgens ISO9706.
Capaciteit 30mm.
FSC gecertificeerd.

•
•
•
•
•
•

ZUUR
VRIJ

ISO

9706
NORM

• Verpakkingseenheid doos à 50 stuks.
A4 rood
3123115 510282
A4 blauw
3123102 510293
A4 chamois
3123104 510296
A4 grijs
3123107 510292
A4 geel
3123106 510295
A4 groen
3123108 510294

ICN

ZUUR
VRIJ

1
NORM

•
•
•
•
•
•

Karton voldoet volledig aan de strenge
ICN1 kwaliteitseisen van de
Nederlandse Archiefwet.
270gr Colorkraft karton chloor- en
zuurvrij volgens ISO9706.
Speciaal voor langdurige bewaring.
Capaciteit 30mm.
FSC gecertificeerd.
Cradle to Cradle gecertificeerd.
Afmetingen 240x315mm.

ISO

9706
NORM

Jalema Infinio pocketmap
•

• Verpakkingseenheid pak à 10 stuks.
folio rood
3123815 510302
folio blauw
3123802 510303
folio chamois
3123804 510314
folio grijs
3123807 510312
folio geel
3123806 510305
folio groen
3123808 510304

• Verpakkingseenheid doos à 50 stuks.
folio rood
3123515 512772
folio blauw
3123502 512773
folio chamois
3123504 512777
folio grijs
3123507 512776
folio geel
3123506 512775
folio groen
3123508 512774

ICN

1
NORM

Jalema Infinio
bijlagenpocketmap
•

• Verpakkingseenheid doos à 100 stuks.
pocketmap A4
3717127 510280

Ideaal voor tekeningen en bijlagen die
niet geperforeerd mogen worden.
• De pocket is standaard voorzien van
twee perforatiegaten en schrijflijnen.
• De pocket is gemaakt van 225gr
chloorvij en zuurvrij Colorkraft volgens
ISO9706.
• ICN1 goedgekeurd volgens de
archiefwet.

•

FSC gecertificeerd.
Cradle to Cradle gecertificeerd.
• Afmetingen 235x315mm.
•

• Verpakkingseenheid doos à 100 stuks.
bijlagen pocketmap A43720527 510377

2
ZUUR
VRIJ

ISO

9706
NORM

ICN

1
NORM

Quantore ICN1 bijlagemap
•

•

•
•
•
•
•
•

Bijlagemappen die volledig voldoen aan
de strenge ICN kwaliteitseisen van de
Nederlandse Archiefwet.
Daarbij heeft het karton ook het FSC
certificaat en voldoet het aan de DIN
ISO9706 norm.
250gr karton chloor- en zuurvrij
volgens ICN1 en DIN ISO9706.
Speciaal voor langdurige bewaring.
Eenvoudig in elk dossier of ordner te
voegen.
Voorzien van twee perforatiegaten.
Geschikt voor papierformaat A4.
Capaciteit 18mm.

580

250

Exacompta Forever
pocketmap
•
• Verpakkingseenheid doos à 50 stuks.
A4 lang open chamois
510402
A4 kort open chamois
510399

Forever omslagmappen in heldere
kleuren.
• 290gr Colorkraft karton.
• Speciaal voor het verzamelen van losse
documenten.

•

Capaciteit 250vel.
Blauwe Engel gecertificeerd.
• Afmetingen 240x320mm.
•

assorti met 5 kleuren

510281

Mappen

2

Durable 2555
personeelsdossiermap

2

•

Durable 2557
organisatiemap

•
•
•
•
•

•

•
•

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.

•
•
•

•

•
• Pak à 5 stuks.
blauw

2557.06

512743

•

Personeelsmap met personaliseerbaar
voorblad.
Snelhechtmap met 5 onderverdelingen.
Elke onderverdeling heeft een apart
hechtmechanisme.
Voorzien van 5 tabjes met bedrukte en
blanco insteekkaartjes.
Het voorblad is een transparante
zichttas met een bedrukbare
insteekkaart.
Insteekhoes voor ongeperforeerde
documenten aan de binnenzijde van de
rugfolie.
Tevens is er ruimte voor een hangrail,
zodat de map ook als hangmap kan
dienen.
Afmetingen 245x310mm.

• Besteladvies doos à 5 stuks.
blauw
2555.06

512733

• Pak à 8 stuks.
A4 blauw
A4 rood
A5 blauw
A5 rood
Cheque formaat blauw
Cheque formaat rood
A6 blauw
A6 rood

512473
512474
512475
512476
512477
512478
512479
512480

HF2 enveloptas
•

Enveloptas met klittenband
velcrosluiting.
• Transparante polypropyleen.
• Verpakkingseenheid doos à 10 stuks.
• A4 liggend model 335x240mm.
blauw
512574
groen
512575
rood
512576
geel
512577
wit
512578
•

A4 liggend model met bodem
330x250x30mm.
bodem wit

512448

• A5 liggend model 250x180mm.
wit
rood
blauw
groen
geel

512441
512442
512443
512444
512445

• A4 staand model 335x240mm.
blauw
512566
groen
512567
rood
512568
geel
512569
wit
512570

• A4 staand 11-gaats voor in ringbanden.
wit
512447
blauw
512606
rood
512607
groen
512608
geel
512609
• model voucher 225x125mm.
wit
rood
blauw
groen
geel

512460
512462
512463
512464
512465

• model A3 liggend 435x310mm.
wit
512572

Tarifold opbergtas met rits
•

Duurzame opbergtas met rits
Gemaakt van extra sterk kunststof
materiaal
• Voor het opbergen en meenemen van
uw documenten of de meest
uiteenlopende benodigheden.
•

Product niet gevonden? Bel ons voor meer informatie!
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Mappen
> OFFERTEMAPPEN

Elba Image Basic
offertemap

Elba Image+ offertemap
•

•
•
•
•
•
•

Kunststof offertemap op A4-formaat.
Met twee stofkleppen en steeksluiting.
Insteekmogelijkheid voor visitekaartje.
Voor het professioneel opbergen van
offertes en andere documenten.
Capaciteit 50vel papier.
Afmetingen 222x315mm.

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.
•

• Verpakkingseenheid pak à 10 stuks.
kleurloos transparant
100551988 512338

•

Capaciteit 50vel papier.
Met 2 stofkleppen.
• Afmetingen 222x315mm.
•

• Verpakkingseenheid pak à 10 stuks.
wit
100420931 512330
zwart
100420932 512331

Biella offertemap Pearl2
•
•
•

•
•
•
•

Variabel in te delen en eenvoudig te
personaliseren.
Voorzien van showtas op de voorzijde.
Drie flappen, waarvan één met
uitsparing voor visitekaartje aan de
binnenzijde.
Opslagcapaciteit 20mm aan papieren
documenten.
Formaat A4 (245x315mm).
Materiaal 240gr wit karton.
Past in een B4 envelop.

• Verpakkingseenheid pak à 25 stuks.
wit
512401

Biella offertemap Pearl1
Biella offertemap Pearl5
•
•
•
•
•
•

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.
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•
•
•
•
•

Verpakkingseenheid pak à 25 stuks.
wit
512400

•
•

Eenvoudig te personaliseren.
Voorzien van showtas op de voorzijde.
Twee flappen met uitsparing voor
visitekaartje aan de binnenzijde.
Formaat A4 (225x315mm).
Materiaal Polypropyleen (PP) 500Mu.
Past in een C4 envelop.

• Verpakkingseenheid pak à 20 stuks.
transparant
512403

Mappen
> SNELHECHTMAPPEN

2

Durable 2570
snelhechtmap

2

Quantore snelhechtmap
•

Voorblad glashelder.
Achterblad ondoorzichtig gekleurd
polypropyleen.
• Indicatiestrook over hele lengte
voorblad.
• Geschikt voor papierformaat A4.
•

• Per stuk leverbaar.
• Besteladvies pak à 10 stuks.
blauw
geel
groen
rood
wit
zwart
assorti

511021
511022
511023
511024
511025
511026
511027

•

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.

• Verpakkingseenheid doos à 50 stuks.
wit
2570.02 512300
zwart
2570.01 512301
rood
2570.03 512302
blauw
2570.06 512303
groen
2570.05 512304
geel
2570.04 512305
grijs
2570.10 512312

2

Durable 2579
snelhechtmap
•

2

Durable 2573
snelhechtmap
•

Transparant voorblad, achterblad van
gekleurd ondoorzichtig polypropyleen.
• Met beschrijfbaar etiket over de gehele
lengte van de map.
• Geschikt voor papierformaat A4.

• Per stuk leverbaar.
• Verpakkingseenheid doos à 50 stuks.
wit
2573.02 512340
zwart
2573.01 512341
rood
2573.03 512342
blauw
2573.06 512343
groen
2573.05 512344
geel
2573.04 512345
grijs
2573.10 512352

•
•
•

•
•

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.

• Verpakkingseenheid pak à 25 stuks.
wit
2579.02 512320
zwart
2579.01 512321
rood
2579.03 512322
blauw
2579.06 512323
groen
2579.05 512324
geel
2579.04 512325
grijs
2579.10 512327
donkerblauw
2579.07 512328

Product niet gevonden? Bel ons voor meer 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.

2

• Per stuk leverbaar.
• Besteladvies doos à 25 stuks.
wit
zwart
rood
blauw
groen
geel
oranje
lichtblauw
violet
lichtgroen
grijs

512220
512221
512222
512223
512224
512225
512226
512227
512228
512229
512232

ZUUR
VRIJ

Jalema Secolor
snelhechtmap
•
•
•
•
•

Sterk 225gr chloorvrij en zuurvrij
Colorkraft karton.
Metalen hechtmechaniek met
dekplaatje.
FSC-gecertificeerd.
Geschikt voor papierformaat A4.
Afmetingen 310x230/250mm.

2

• Verpakkingseenheid doos à 100 stuks.
rood
3113215 522412
blauw
3113202 522413
groen
3113208 522414
geel
3113206 522415
chamois
3113204 522417
grijs
3113207 522419

ZUUR
VRIJ

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.

584

• Verpakkingseenheid doos à 100 stuks.
grijs
3113507 522420
rood
3113515 522422
blauw
3113502 522423
groen
3113508 522424
geel
3113506 522425
chamois
3113504 522426

Mappen
> MAPPEN MET KLEMMECHANIEK

Durable Duraclip 2209
klemmap
30

•

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.

Durable Duraclip 2200
klemmap
•
•
•

•
•
•
•

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.

•

• Per stuk leverbaar.
• Besteladvies doos à 25 stuks.
A4 zwart
A4 wit
A4 rood
A4 blauw

• Per stuk leverbaar.
• Besteladvies doos à 25 stuks.
A4 wit
2200.02
A4 zwart
2200.01
A4 rood
2200.03
A4 donkerblauw
2200.07
A4 groen
2200.05
A4 geel
2200.04
A4 aubergine
2200.31
A4 lichtblauw
2200.06
A4 grijs
2200.10
A4 antraciet
2200.57
A4 nachtblauw
2200.28
A4 donkergroen
2200.32
A4 oranje
2200.09
A4 lila
2200.12
A4 assorti
2200.00

511160
511161
511162
511163

•
•
•
•

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 6mm (60 pagina's).
5 jaar garantie.
Geschikt voor papierformaat A4.

• Per stuk leverbaar.
• Besteladvies doos à 25 stuks.
A4 wit
2209.02
A4 zwart
2209.01
A4 lichtblauw
2209.06
A4 donkerblauw
2209.07
A4 rood
2209.03

511170
511171
511173
511174
511176

Durable Swingclip 2260
klemmap
511140
511141
511142
511143
511144
511145
511146
511150
511152
511164
511165
511166
511167
511168
511159

•
•
•

•

•
•

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.

• Verpakkingseenheid doos à 25 stuks.
A4 wit
2260.02
511190
A4 zwart
2260.01
511191
A4 rood
2260.03
511192
A4 donkerblauw
2260.07
511193
A4 groen
2260.05
511194
A4 geel
2260.04
511195
A4 oranje
2260.09
511196

Product niet gevonden? Bel ons voor meer informatie!

585

Mappen

•

Durable klemruggen

Doos à 100 stuks.
3mm wit
3mm zwart
3mm transparant
3mm rood
3mm blauw
3mm donkerblauw

2900.02
2900.01
2900.19
2900.03
2900.06
2900.07

531640
531641
531658
531642
531643
531653

6mm wit
6mm zwart
6mm transparant
6mm rood
6mm blauw
6mm donkerblauw

2901.02
2901.01
2901.19
2901.03
2901.06
2901.07

531620
531621
531638
531622
531623
531633

2

•

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.

ZUUR
VRIJ

ISO

9706
NORM

ICN

2
NORM

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.

A4 clipexmap
folio clipexmap

• Verpakkingseenheid doos à 50 stuks.
A4 rood
3103115 512782
A4 blauw
3103102 512783
A4 chamois
3103104 512794
A4 grijs
3103107 512792
A4 geel
3103106 512785
A4 groen
3103108 512784

• Verpakkingseenheid doos à 50 stuks.
folio rood
3103515 512542
folio blauw
3103502 512543
folio chamois
3103504 512554
folio grijs
3103507 512552
folio geel
3103506 512545
folio groen
3103508 512544

•

FSC gecertificeerd.
Cradle to Cradle gecertificeerd.
• Leverbaar voor A4 (240x315mm) en
folio (FO) formaat (240x348mm).
•

3713127
3713527

512596
512595

> MAPPEN MET HECHTMECHANIEK

2

ZUUR
VRIJ

ISO

9706
NORM

Jalema Secolor Clipmap
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•

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 volgens ISO9706.
FSC gecertificeerd.
Capaciteit 25mm.
Leverbaar voor A4 (250x310mm) en
folio (FO) formaat (250x348mm).
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• Verpakkingseenheid doos à 10 stuks.
A4 rood
3103315 512522
A4 blauw
3103302 512523
A4 chamois
3103304 512534
A4 grijs
3103307 512532
A4 geel
3103306 512525
A4 groen
3103308 512524

Mappen

2
ZUUR
VRIJ

ISO

9706
NORM

ICN

2
NORM

Jalema Secolor Clipexmap
•

Bedoeld voor het gehecht opbergen
van bijvoorbeeld facturen,
bankafschriften en correspondentie.
• Het hechtmechaniek is de flexibele
JalemaClipex en voldoet aan de ICN12
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 volgens ISO9706.
FSC gecertificeerd.
Cradle to Cradle gecertificeerd.
De grijze en de chamois uitvoering zijn
ook ICN2 gecertificeerd.
Afmetingen 250x310mm.

• Verpakkingseenheid pak à 50 stuks.
A4 rood
3104115 512599
A4 blauw
3104102 512564
A4 chamois
3104104 512597
A4 grijs
3104107 512598

2
ZUUR
VRIJ

ISO

9706
NORM

ICN

2
NORM

Jalema Secolor Clipexmap
Plus
•
•
•
•
•
•

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.
Cradle to Cradle gecertificeerd.
• De grijze en de chamois uitvoering zijn
ook ICN2 gecertificeerd.
• Afmetingen 250x310mm.
•

• Verpakkingseenheid pak à 50 stuks.
A4 blauw
3106102 512560
A4 grijs
3106107 512561
A4 rood
3106115 512562

2
ZUUR
VRIJ

ISO

9706
NORM

ICN

12
NORM

Jalema Secolor Combimap
•

•
•

•
•

Combinatie van Pocketmap (losse
documenten) en Clipmap (gehechte
documenten) ineen.
Voor documenten die wel en niet
geperforeerd mogen worden.
Het hechtmechaniek is de flexibele
JalemaClipex en voldoet aan de ICN12
clasificatie.
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 volgens ISO9706.
FSC gecertificeerd.
Cradle to Cradle gecertificeerd.
De grijze en de chamois uitvoering zijn
ook ICN2 gecertificeerd.
Leverbaar voor A4 (250x310mm) en
folio (FO) formaat (250x348mm).

• Verpakkingseenheid pak à 40 stuks.
A4 blauw
3173102 512845
A4 grijs
3173107 512846
A4 rood
3173115 512847
A4 groen
3173108 512854
A4 geel
3173106 512855
A4 chamois
3173104 512857

folio blauw
folio grijs
folio rood
folio chamois
folio geel
folio groen

3174002
3174007
3174015
3174004
3174006
3174008

510318
510319
510321
510349
510351
510356

Product niet gevonden? Bel ons voor meer informatie!
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2

2

Jalema rapportenmap met
Jalemaclip
•

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.

Jalema Avanti
presentatiemap
•

Capaciteit 1,5cm.
Duurzame PVC.
• Afmetingen 240x315mm.

•

•

•
•

Verpakkingseenheid doos à 40 stuks.
A4 zwart
1021519 510331
A4 rood
1021515 510332
A4 blauw
1021502 510333
A4 grijs
1021507 510342

•
•
•

Deze handige presentatiemap heeft
een dubbel transparant voorplat waarin
een A4 vel past.
U kunt uw presentatie dus een eigen
gezicht geven.
De achterpagina heeft een insteek voor
enkele losse documenten.
Capaciteit 15mm.
Afmetingen 240x315mm.

• Per stuk leverbaar.
• Besteladvies doos à 40 stuks.
mat transparant/zwart 1021719 274990

2
2

Jalema Avanti Clipmap

Jalema Avanti
Portfoliomap

•

•

Professionele kunststof map met
JalemaClip hechtmechaniek.
• Met de JalemaClip bergt u documenten
die veel gebruikt worden eenvoudig en
overzichtelijk op.
• De JalemaClip is een uniek
hechtmechaniek waarmee u
probleemloos documenten in en uit de
map haalt, ook midden in een dossier.
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•
•

Capaciteit 30mm.
Afmetingen 245x315mm.

• Verpakkingseenheid doos à 15 stuks.
wit transparant
1401030 274992
zwart
1401019 274995

Professionele kunststof map 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.
• Per stuk leverbaar.
• Besteladvies doos à 15 stuks.
mat transparant/zwart 1401219 274993

Mappen
> ELASTOMAPPEN

Elba Topfile elastomap A3
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Elba elastomap op A3-formaat.
Voor het bewaren en/of verzamelen
van losse documenten.
Met hoekelastieken en 3 stofkleppen.
Voor het veilig opbergen en
transporteren van documenten.
Met opgeplakt rugetiket.
Gemaakt van zwaar 600gr karton.
Capaciteit 125vel.
100% recyclebaar.
Bedrukt met inkt op waterbasis, vrij
van oplosmiddelen en gelijmd met
plantaardige lijm.
Afmetingen 330x435mm.

• Per stuk leverbaar.
• Besteladvies doos à 10 stuks.
zwart
100200683 510271
blauw
100200681 510273
assorti
100200680 510279

Elba Eurofolio elastomap
•
•
•
•
•
•
•

Kartonnen elastomap met stofkleppen
en hoekelastiek.
Voor snelle opberging van papieren.
Gemaakt van 450gr zwaar karton.
Voor het veilig opbergen en
transporteren van documenten.
Met opgeplakt rugetiket.
Capaciteit 125vel van A4-formaat.
Afmetingen 240x320mm.

• Verpakkingseenheid doos à 50 stuks.
zwart
100200742 510481
rood
100200749 510482
blauw
100200732 510483
groen
100200753 510484
geel
100200739 510485
oranje
100200744 510486
assorti
100200725 510489

•

Elba Eurofolio elastobox
•
•

•

•
•
•
•

Kartonnen elastobox om papieren in te
bewaren of te verzamelen.
Deze verzamelboxen van hardboard zijn
ook zeer geschikt voor archivering van
oude documenten.
Voor snelle opberging van papieren zijn
deze elastoboxen met stofkleppen en
hoekelastiek zeer geschikt.
Gemaakt van 600gr zwaar karton.
Met opgeplakt rugetiket.
Capaciteit 250-600vel van A4-formaat.
Afmetingen 250x320mm.

Capaciteit 250vel.
Verpakkingseenheid doos à 10 stuks.
25mm zwart
100200382 512681
25mm rood
100200383 512682
25mm blauw
100200378 512683
25mm groen
100200385 512684
25mm assorti
100200374 512689
•

Capaciteit 400vel.
• Per stuk leverbaar.
• Besteladvies doos à 10 stuks.
40mm zwart
100200430 512691
40mm rood
100200432 512692
40mm blauw
100200426 512693
40mm assorti
100200422 512699

Product niet gevonden? Bel ons voor meer informatie!
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Elba Polyvision
elastomap
•

•
•
•
•
•

Elastomap Folio FSC
•

Elastomap met 3 stofkleppen.
Extra stevig karton (0.85mm) met UVlak.
• De sluiting d.m.v. een elastiek houdt uw
documenten veilig bij elkaar.
• FSC-gecertificeerd.
• Afmetingen 252x348mm.
•

•
•

Verpakkingseenheid pak à 4 stuks.
wit
510460
zwart
510461
rood
510462
blauw
510463
assorti
510464

•

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.

Elba Hawaï elastomap

Elba 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 15mm.
Afmetingen 240x320mm.
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•

• Per stuk leverbaar.
• Besteladvies doos à 20 stuks.
blauw
100201118 510803
transparant
100201120 510809
assorti
100201116 510810

•
•
•
•

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.

•

Gratis personaliseerbaar via
www.elbaprint.com.
• Afmetingen 240x320mm.
• Verpakkingseenheid doos à 12 stuks.
blauw
100201152 510253
groen
100201155 510254
transparant
100201153 510258
• Verpakkingseenheid doos à 20 stuks.
assorti
400037234 510259

blauw
transparant
assorti

100200551
100200553
100200550

510813
510819
510816

Mappen

Exacompta Nature
elastobox

Exacompta Forever
elastomap

•
•
•
•
•
•
•
•

Forever elastomappen.
100% gerecycled karton.
380gr. karton.
Blauwe Engel gecertificeerd.
Met rugetiket.
Afmetingen 240x320mm.
Geschikt voor A4-formaat.

•
•
•

rood
lichtblauw
donkergroen
assorti van 8 kleuren

511232
511233
511234
511238

•
•
•
•

Nature elastoboxen.
100% gerecycled karton.
600gr. glanskarton.
FSC gecertificeerd..
Met rugetiket.
Afmetingen 240x320mm.
Geschikt voor A4-formaat.
Leverbaar in drie rugdiktes.

25mm assorti van 8 kleuren
40mm assorti van 8 kleuren
60mm assorti van 8 kleuren

531031
531032
531033

SNEL VINDEN
WAT U ZOEKT

Dankzij de logische
hoofdstukindeling en de handige
kleurentabs raakt u het spoor in
onze catalogus nooit bijster.
Achterin vindt u een uitgebreide
inhoudsopgave, waarin u zowel
alfabetisch als op artikelnummer
kunt zoeken.

ZUUR
VRIJ

Jalema Secolor elastomap
•
•
•
•
•

Deze map heeft een elastieksluiting om
de hoeken.
Eén klep aan binnenzijde voorblad.
Sterk 270gr cloorvrij en zuurvrij
Colorkraft karton.
FSC gecertificeerd.
Afmetingen 245x348mm folio.

• Verpakkingseenheid pak à 5 stuks.
folio grijs
3184307 522380
folio rood
3184315 522382
folio blauw
3184302 522383
folio groen
3184308 522384
folio geel
3184306 522385
folio chamois
3184304 522386

Product niet gevonden? Bel ons voor meer informatie!
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Mappen

Leitz WOW 3-klepsmap
•
•
•
•
•
•
•

Trendy 3-klepsmap in schitterende
kleuren, met tweekleuren effect.
De gelamineerde cover geeft de map
een glossy uitstraling.
Ideaal voor het opbergen en meenemen
van documenten en losse papieren.
Stevig afgesloten dankzij elastiek.
Capaciteit: 25 A4 pagina's (80 g/m2).
Afmetingen: 240x310mm.
Past perfect bij de andere WOW-range
producten.

Leitz WOW
documentenbox PP
•

Gemaakt van polypropyleen.
Capaciteit: 250 vel A4-formaat.
• Aantrekkelijke elastische bandsluiting
voor veilig transport van documenten.
• Label op de rug voor eenvoudige
bepaling van de inhoud.
• Kan worden gecombineerd met de
WOW 3-klepsmappen, de WOW
showalbums, standaard zichtmappen
en Leitz CombiFiles.
•

elastomap roze
elastomap blauw
elastomap oranje
elastomap groen
elastomap ijsblauw
elastomap paars

510246
510247
510248
510249
510274
510275

documentenbox 30mm roze
documentenbox 30mm blauw
documentenbox 30mm oranje
documentenbox 30mm ijsblauw
documentenbox 30mm paars
documentenbox 30mm groen

502928
502929
502930
502931
502932
502933

> TERMIJN- EN SORTEERMAPPEN

Leitz WOW PP Projectmap
•

Leitz WOW 3-klepsmap PP
•

Aantrekkelijke elastische bandsluiting
voor veilig transport van documenten.
• Past in de WOW documentenboxen,
tijdschriftencassettes en
brievenbakjes.
• Ideaal voor A4-vellen, zichtmappen en
Leitz CombiFiles.
• Capaciteit: 150 A4-vellen (80 gram).
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documentenmap roze
documentenmap blauw
documentenmap oranje
documentenmap ijsblauw
documentenmap paars
documentenmap groen

502895
502896
502897
502898
502899
502900

6 harmonica vakken met indexlabels
voor eenvoudig herkennen van de
inhoud.
• Vakje aan de voorkant voor het
bewaren van losse voorwerpen of een
notitieblok.
• Aantrekkelijke elastische bandsluiting
voor veilig transport van documenten.
• Kan worden gecombineerd met
standaardmappen, WOW notitieboeken
en Leitz CombiFiles.
• Capaciteit 200vel A4-formaat (80
gram).

projectmap roze
projectmap blauw
projectmap oranje
projectmap ijsblauw
projectmap paars
projectmap groen

502917
502918
502919
502920
502921
502922

Mappen

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.
Geschikt voor A4-documenten.
Formaat 270x340mm.

Durable PaGna sorteermap
Trend
•
•
•
•
•

Sorteermap Trend.
Kunststof omtrokken kaft.
Met harmonicarug.
3 kijkgaten en kunststof PP tabs.
Met elastieksluiting.

Leitz termijnmap
•

12 tabbladen 1-12 jan/dec
400001021 530020
24 tabbladen A-Z 400001988 530021
31 tabbladen 1-31 400001962 530022

• Per stuk leverbaar.
7 tabs oranje
7 tabs lila
7 tabs lichtblauw
7 tabs appelgroen
7 tabs donkerroze
12 tabs oranje
12 tabs lila
12 tabs lichtblauw
12 tabs appelgroen
12 tabs donkerroze

502976
502977
502978
502979
502980
502981
502982
502983
502984
502985

•
•
•
•

Voor orders, werkbonnen en andere
stukken die binnen een bepaalde tijd
moeten worden afgehandeld.
Zwart gewolkt hardboard.
Van 100% gerecycled karton.
Blue Angel certificaat
Afmetingen: 272x355mm

Durable PaGna sorteermap
Easy
•
•

Soteermap Easy.
Karton met elastiek hoeksluiting.

24 tabbladen A-Z
12 tabbladen 1-12
31 tabbladen 1-31
43 tabbladen 1-31/I-XII

5825
5812
5831
5844

• Per stuk leverbaar.
7 tabs grijs/blauw
7 tabs grijs/lila
7 tabs grijs/oranje
12 tabs grijs/blauw
12 tabs grijs/lila
12 tabs grijs/oranje

Product niet gevonden? Bel ons voor meer informatie!

530003
530002
530004
530005

502986
502987
502988
502989
502990
502991
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Mappen

ZUUR
VRIJ

ISO

9706
NORM

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

3190602 530055

Leitz sorteermap
•

Kleurig en speels van vormgeving.
Documenten gemakkelijk uitneembaar.
• Met stevig afsluitelastiek.
• FSC-gecertificeerd.
• Afmetingen 245x320mm.
•

Exacompta Exactive
sorteermap
•

Sorteermap Exafolio 6 compartimenten.
Polypropyleen 80% gerecycleerd,
ecologisch, lichtgewicht en duurzaam.
• Voorordner met accesoires: een
klembord en notitieblok, zak met
ritssluiting en pennenhouder.
•

7 vakken rood
7 vakken blauw
7 vakken groen
7 vakken geel

3907 530032
3907 530033
3907 530034
3907 530035

12 vakken rood
12 vakken blauw
12 vakken groen
12 vakken geel

3912
3912
3912
3912

530042
530043
530044
530045

•

Het klembord past op alle blokken en
spiraal notebooks.
• Afmetingen 255x330mm.
• Voor A4-formaat.
zwart

510401

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.
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Jalema Diplo-line
voorordner

•

De zijkanten zijn verstevigd met zwart
linnen.
• Afmetingen 255x385x140mm.

•

zwart

523091

Om op te bergen papieren voor te
sorteren.
• Folio.
• Harmonicamodel.
• Ook leverbaar met opdruk 1-31.

21 tassen met opdruk
A-Z
2822119 530010
31 tassen net opdruk
1-31
2833119 530030

Mappen/Vloeiboeken
> POSTMAPPEN

Quantore Huispostenvelop
•

Stevige 170gr doorgeefenveloppen met
gaten en opdruk 'interne
correspondentie'.
• Wit.

• Pak à 25 stuks.
262x371mm

181075

> VLOEIBOEKEN
VERPAKKINGS
EENHEDEN

Elba vloeiboek
•

•
•
•
•
•

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.

zwart 20 vakken
rood 20 vakken
blauw 20 vakken
groen 20 vakken

400001002
400001006
400000997
400001008

540031
540032
540033
540034

De meeste artikelen leveren wij per stuk. Soms ziet u in de omschrijving van het
product een verpakkingseenheid (VE) staan. Dit is de meest gangbare hoeveelheid
waarin dit artikel geleverd wordt.

Product niet gevonden? Bel ons voor meer informatie!
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Hangmappen
> VERTICALE HANGMAPPEN

ZUUR
VRIJ
ISO

9706

ZUUR
VRIJ

ICN

ISO

9706

1

NORM

NORM

Quantore hangmappen
ICN1 A4
•

Hangmappen die volledig voldoen aan
de strenge ICN kwaliteitseisen van de
Nederlandse Archiefwet.
• Daarbij heeft het karton ook het FSC
certificaat en voldoet het aan de DIN
ISO9706 norm.
• 250gr karton chloor- en zuurvrij
volgens ICN1 en DIN ISO9706.
• Speciaal voor langdurige bewaring.

ICN

1

NORM

NORM

Quantore hangmappen
ICN1 Folio
•

Kunststof glijders maken de
hangmappen soepel en geruisloos
verschuifbaar.
• Formaat A4 245x310mm en een
railafstand van 330mm.
• Verpakkingseenheid doos à 25 stuks.
A4 met 3cm bodem
510201
folio met V bodem
510202

•

Hangmappen die volledig voldoen aan
de strenge ICN kwaliteitseisen van de
Nederlandse Archiefwet.
• Daarbij heeft het karton ook het FSC
certificaat en voldoet het aan de DIN
ISO9706 norm.
• 250gr karton chloor- en zuurvrij
volgens ICN1 en DIN ISO9706.
• Speciaal voor langdurige bewaring.

•

Kunststof glijders maken de
hangmappen soepel en geruisloos
verschuifbaar.
• Formaat folio 245x345mm en een
railafstand van 365mm.
• Verpakkingseenheid doos à 50 stuks.
folio met V bodem
510202
folio met 3cm bodem
510203

ZUUR
VRIJ
ISO

9706
NORM

ZUUR
VRIJ

9706

•
•

Hangmappen van 240gr zuurvrij karton
dat versterkt is met katoenvezels.
Vandaar een levenslange garantie op
deze hangmappen.
Zeer geschikt voor intensief gebruik.
Voldoet aan de ISOnorm 9706.
Met metalen hangijzers met gecoate
uiteinden.
Inclusief polypropyleen ruiters en
ruiterstroken.
De ruiterstroken zijn gratis
personaliseerbaar via
www.elbaprint.com.
Leverbaar voor A4 (240x310mm) en
folio (FO) formaat (240x345mm).

•
•
•
•
•

•

•
•
•

Verpakkingseenheid doos à 25 stuks.
A4 V-bodem blauw 100331149 520493
A4 V-bodem groen 100331150 520494
A4 V-bodem rood 100331154 520492
A4 V-bodem goudgeel
100331158 520495

•
•
•
•
•

Voorzien van roestvaste metalen
hangstrips.
Met Alzicht-ruiters aan bovenzijde die
afleesbaar zijn van voren en van boven.
Inclusief ruiters en strookjes.
230gr recyclingkarton.
Met versterkte extra brede bodem van
30mm.
Leverbaar voor A4 (240x310mm) en
folio (FO) formaat (240x345mm).
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•
•
•

•

folio V-bodem blauw 100331163
folio V-bodem groen 100331164
folio V-bodem rood 100331166
folio V-bodem goudgeel
100331167

520523
520524
520522

•

520525

•

Jalema Atlanta Alzicht
hangmappen U-bodem
•

NORM

Elba AZO Ultimate
hangmappen

Elba Verticflex
Ultimate hangmappen

•

2

ISO
NORM

•

ICN

•

Hangmap met levenslange garantie.
Zuurvrij kraftkarton van 240gr.
Versterkt met katoenvezels voor
ongeëvenaarde stevigheid.
Zuurvrij.
Voldoet aan ISOnorm 9706.
Koppelbaar met behulp van metalen
drukknoppen.
Met 30 procent vergrotende,
vastgeklonken 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.

•

De ruiterstroken zijn gratis
personaliseerbaar via
www.elbaprint.com.
• Leverbaar voor A4 (240x310mm) en
folio (FO) formaat (240x345mm).
• Verpakkingseenheid doos à 25 stuks.
A4 V-bodem
100330270 521620
A4 15mm bodem 100330271 521621
A4 30mm bodem 100330272 521622
folio V-bodem
100330306 521626
folio 30mm bodem 100330308 521628

Jalema Atlanta Alzicht
hangmappen V-bodem
•
•
•
•
•

Besteladvies doos à 25 stuks.
A4 30mm
2662214000 520110
folio 30mm
2662215000 520112

•
•

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 (235x312mm) en
folio (FO) formaat (235x348mm).

• Besteladvies doos à 25 stuks.
A4
2662014000 520100
folio
2662015000 520102

Hangmappen

ZUUR
VRIJ

Jalema Atlanta Alzicht
gekleurde hangmappen Vbodem
•
•

•
•
•
•
•
•

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 rood
A4 blauw
A4 groen
A4 geel

2662024200 520302
2662024600 520303
2662024500 520304
2662024400 520305

folio rood
folio blauw
folio groen
folio geel

2662025200 520322
2662025600 520323
2662025500 520324
2662025400 520325

ZUUR
VRIJ

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 rood
A4 blauw
A4 groen
A4 geel

2662214200
2662214600
2662214500
2662214400

520342
520343
520344
520345

folio rood
folio blauw
folio groen
folio geel

2662215200 520362
2662215600 520363
2662215500 520364
2662215400 520365

Jalema Atlanta Alzicht
hangmappen hardboard
•
•

•
•
•
•
•
•

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).

• Verpakkingseenheid doos à 5 stuks.
A4 40mm
2662144000 520120
A4 80mm
2662148000 520125
folio 40mm
2662154000 520122
folio 80mm
2662158000 520127

Product niet gevonden? Bel ons voor meer informatie!
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Hangmappen
> LATERALE HANGMAPPEN

ZUUR
VRIJ

ISO

9706
NORM

ICN

2
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.

ZUUR
VRIJ

•

•
•
•

•

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).

• Verpakkingseenheid doos à 25 stuks.
A4 V-bodem
100330473 521705
A4 15mm bodem 100330474 521706
A4 30mm bodem 100300475 521707
A4 50mm bodem 100330476 521708

folio V-bodem
folio 15mm bodem
folio 30mm bodem
folio 50mm bodem

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.

• Verpakkingseenheid doos à 25 stuks.
A4 Mark 1 V-bodem
100330558 521150
A4 Mark 2 15mm bodem
100330559 521155

A4 Mark 3 30mm bodem
100330560
A4 Mark 5 50mm bodem
100330561

• Verpakkingseenheid doos à 25 stuks.
A4 V-bodem
100330427 521606
A4 15mm bodem 100330428 521607
A4 30mm bodem 100330429 521608
A4 50mm bodem 100330430 521609

folio V-bodem
100330439
folio 15mm bodem 100330440
folio 30mm bodem 100330441
folio 50mm bodem 100330442

100330511
100330512
100330513
100330514

521616
521617
521618
521619

ISO

9706
NORM

ICN

2

•

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.

•
•
•

•

521160
521165

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.
Met drukknoppen om de mappen aan
elkaar te koppelen.
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•

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).

521600
521601
521602
521603

Hangmappen
> RUITERS EN RUITERSTROKEN

Elba Medium 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.
Ruiterstroken type 8.

Elba ruiterstroken nr.8
voor laterale hangmappen
•

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.

• Pak à 10 vel.
138x6mm roze
138x6mm blauw
138x6mm groen
138x6mm geel
138x6mm oranje

100330204
100330202
100330206
100330203
100330205

521642
521643
521644
521645
521647

• Pak à 10 vel.
157x7mm roze
157x7mm blauw
157x7mm groen
157x7mm geel
157x7mm zalm

100330211
100330209
100330213
100330210
100330212

521692
521693
521694
521695
521697

• Pak à 10 vel.
297x6mm roze
297x6mm blauw
297x6mm groen
297x6mm geel
297x6mm oranje

100330196
100330194
100330198
100330195
100330197

521652
521653
521654
521655
521657

Product niet gevonden? Bel ons voor meer informatie!
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•
•

Verpakkingseenheid doos à 25 stuks.
A4 V-bodem
100330935 521710
A4 15mm bodem 100330936
521711
A4 30mm bodem 100330937 521712

•
•
•

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 Medium DR laterale
hangmappen A4
•
•
•
•
•

•

Hangmap voor regelmatig gebruik.
Makkelijk documenten pakken door de
inkeping onderaan de hangmap.
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.
Ruiterstroken type 8.

Elba ruiterstroken nr.0
voor verticale
hangmappen
•
• Verpakkingseenheid doos à 25 stuks.
A4 Mark 1 V-bodem 100331035
521101

Voor Elba AZO en Defi hangmappen.
• Met kleurcodering.
• Gratis personaliseerbaar via
www.elbaprint.com.

Hangmappen
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Jalema Atlanta Alzicht
ruiters
•
•

Geheel transparant.
Inclusief ruiterstroken.

Jalema Atlanta Alzicht
ruiterstroken
65mm
100mm

2584760200
2584711000

520130
520170

•
•

Voor Alzicht-ruiters.
In strokenbladen van 13 strookjes.

• Pak à 25 vel.
65mm wit
65mm rood
65mm blauw
65mm groen
65mm geel

2584700000
2584720000
2584760000
2584750000
2584740000

520140
520142
520143
520144
520145

100mm wit

2584710000

520159

• Pak van 20 vel.
voor Alzicht ruiters
2511020000

520176
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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.
51mmx38mm.
Gebogen versie speciaal geschikt voor
hangmappen.
De platte versie voor dossier-en
postmappen.
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Jalema Atlanta Altzicht
ruiterstroken op
A4-formaat
• Per stuk leverbaar.
• Besteladvies pak à 6 stuks.
rechte tabs voor dossiers e.d.
686F
313252
gebogen tabs voor hangmappen
686A
313253

•

Atlanta ruiterstroken op A4-formaat.
Eenvoudig en netjes met printer te
bedrukken voor een duidelijke indicatie.
• Templates zijn gratis te downloaden via
www.jalema.com/downloads.
•

Archief
> 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, pHneutraal.
Rugdikte 80mm.
Leverbaar in de formaten A4
(230x320x80mm) en folio
(230x350x80mm).
Dikte 750 g/m2.

Bankers Box System flip
top kubus
•

•

Verpakkingseenheid pak à 25 stuks.
A4 230x80x320mm
531011
folio 230x80x350mm
531013
• Verpakkingseenheid pak à 50 stuks.
A4 230x80x320mm
531010
folio 230x80x350mm
531012

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 377x310x395mm.
(buitenmaat) en 333x285x390mm
(binnenmaat).
• Verpakkingseenheid pak à 10 stuks.
blauw-wit
0021601 531050

Bankers Box System Flip
Top maxi
•

Grote opbergdoos met aangehecht
deksel met Fastfold automatisch
opzetten.
• Extra stevige opbergdoos dubbele laag
karton bij de eindpanelen en op de
bodem.
• Aangehechte deksel met sluiting voor
extra veiligheid.
• Geschikt voor ordners of 6x 80mm / 4x
120mm transfer archiefdozen uit het
System assortiment.

•

Gemaakt van FSC-gecertificeerd 100%
gerecycled karton.
• Afmetingen 390x310x560mm
(buitenmaat) en 378x293x545mm
(binnenmaat).
blauw-wit

1141501

531057

ZUUR
VRIJ

Jalema gemeentearchiefdoos
•
•
•

•
•
•
•

Absoluut stofvrije en ruimtebesparende
archiefdoos.
Zelfs het grijpgat is voorzien van een
afdichting.
Zuurvrij, robuust pH-neutraal
kraftkarton (750gr) dat tweezijdig is
beplakt.
Gemakkelijk in elkaar te zetten.
Nuttige capaciteit van 11,5cm.
Inclusief nippels en rugetiketten.
Afmetingen 370x265x115mm.

• Verpakkingseenheid doos à 50 stuks.
gemeentearchiefdoos
2304000 531022
• Verpakkingseenheid doos à 10 stuks.
gemeentearchiefdoos met
opbergmechaniek
2303800 531023

Bankers Box System
standaard archiefdoos
•
•

•

Verpakkingseenheid pak à 200 stuks.
200 losse nippels voor
gemeentearchiefdoos 7900500 531025

•
•

•

Verpakkingseenheid doos à 50 stuks.
50 etiketten voor
gemeentearchiefdoos 2976000 817400

•

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%
gerecycled karton.

•

Afmetingen 335x292x404mm
(buitenmaat) en 333x285x390mm
(binnenmaat).

• Verpakkingseenheid pak à 10 stuks.
blauw-wit
0026101 531047
blauw-wit pak à 2 stuks
0026103 531048

Product niet gevonden? Bel ons voor meer informatie!
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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.
Gemaakt van FSC-gecertificeerd 100%
gerecycled karton.
Beschikbaar in rugbreedtes 80, 100 en
150mm.
Afmetingen 315x260mm.

Bankers Box System
ordner achiefdoos
•

• Verpakkingseenheid pak à 10 stuks.
blauw-wit 80mm
0026401 531053
blauw-wit 100mm
0026501 531054
blauw-wit 150mm
0027701 531055

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 557x335x389mm
(buitenmaat) en 540x325x375mm
(binnenmaat).
• Per stuk leverbaar.
• Besteladvies doos à 5 stuks.
blauw-wit
0029901

531056

Bankers Box System
archieflade
•
•

•
•
•

Extra sterke constructie inclusief een
versterkt geraamte en laden.
Geschikt voor het opbergen van
ordners, A4 hangmappen of 6x A4
80mm System transfer archiefdozen.
Stapelbaar tot 6 units hoog.
Gemaakt van FSC-gecertificeerd 100%
gerecycled karton.
Afmetingen 390x310x568mm
(buitenmaat) en 350x290x545mm
(binnenmaat).
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Bankers Box System
tijdschriftcassette
•

• Per stuk leverbaar.
• Besteladvies doos à 5 stuks.
blauw-wit
0030501

531049

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.

• Verpakkingseenheid pak à 10 stuks.
blauw-wit
0026301 506042

Archief

Bankers Box Earth Series
archiefdoos

Bankers Box Earth Series
opbergdoos

•

•

Bankers Box Earth A4 transfer
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.

•
•
•
•

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%
gerecycled karton.
Afmetingen 82x268x304mm.

•
•

•

Verpakkingseenheid pak à 20 stuks.
chamois 80mm
4470101 531045
chamois 100mm
4470201 531043

Bankers Box Earth Series
tijdschriftcassette
•

•

•
•

Sterke opbergdoos met dubbele basis,
enkele zijkanten en dubbele
eindpanelen.
Snel en gemakkelijk te monteren.
Ideaal voor archivering en transport.
Stapelbaar.
Naturel kleur.
Gemaakt van FSC-gecertificeerd 100%
gerecycled karton.

•

In 2 formaten leverbaar: medium
(325x260x375mm) en groot
(325x260x445mm).

medium
325x260x375mm
groot
325x260x445mm

4470601

531041

4470701

531042

Bankers Box Earth Series
flip top maxi
•

Bankers Box Earth flip top maxi.
Stevige constructie met driedubbele
laag karton bij de eindpanelen en een
dubbele laag bij de basis.
• Aangehechte deksel.
• Compatibel met 6x80mm Earth Series
transfer archiefdozen.
•

• Verpakkingseenheid pak à 20 stuks.
chamois
4470001 506041

•

Gemaakt van FSC-gecertificeerd 100%
gerecycled karton.
• Afmetingen 293x390x560mm
(buitenmaat) en 287x378x545mm
(binnenmaat).
chamois

4472201

531046

Product niet gevonden? Bel ons voor meer informatie!
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Loeff's archiefdoos Filing
box 3003
•
•

Loeff's archiefdoos Quick
box 3000
•
•
•
•
•
•

Quick box A4.
Archiefdoos van micro golfkarton.
Gemaakt van 100% recycled en
recyclebaar materiaal.
PH-neutraal.
Gemakkelijk in elkaar te zetten door 1-23-4 bodemsluiting.
Gedurende gehele archieflooptijd blijft
deze doos in vorm door de verlijmde
zijkanten.

•
•

De inkt en lijm bevatten geen
schadelijke stoffen.
• Deze box past in de Standaard
container 4001.
• FSC-gecertificeerd.
• Afmetingen 335x240x80mm.
• Verpakkingseenheid pak à 50 stuks.
Quickbox
3000 531589

•
•
•

•

Filing box Folio.
Archiefdoos op folio formaat, vanwege
de maatvoering tevens geschikt voor
het opbergen van computeroutput
formaat 12-inchx25 cm.
Gemaakt van 100% recycled en
recyclebaar materiaal.
PH-neutraal.
Eenvoudig in elkaar te zetten met
speciale bodemsluiting.
Gedurende gehele archieflooptijd blijft
deze doos in vorm door de verlijmde
zijkanten.
De inkt en de lijm bevatten geen
schadelijke stoffen.

•

Deze box past in de Standaard
container 4001.
• FSC-gecertificeerd.
• Afmetingen 345x255x85mm.
• Verpakkingseenheid pak à 50 stuks.
Filingbox
3003 531594
• Verpakkingseenheid pak à 8 stuks.
Filingbox
3003KV 531604

Loeff's archiefdoos Jumbo
box 3007
Loeff's archiefdoos Data
box 3004

•
•

•
•
•
•

•
•

•

Data box A3.
Gemaakt van 100% recycled en
recyclebaar materiaal.
PH-neutraal.
Door hun A3 formaat zijn deze
archiefdozen ook geschikt voor
kettingformulieren (12-inch x 390mm).
Uitgevoerd met speciale bodemsluiting.
Gedurende gehele archieflooptijd blijft
deze doos in vorm door de verlijmde
zijkanten.
De inkt en de lijm bevatten geen
schadelijke stoffen.

ZUUR
VRIJ

•
•
•
•

Deze box past in de Data container
4002.
• FSC-gecertificeerd.
• Afmetingen 445x335x80mm.

•

•

• Verpakkingseenheid pak à 50 stuks.
Data box
3004 531597

Jumbo box 3007.
Oersterke gemeente archiefdoos op
folio formaat met verlijmde zijkanten.
Vervaardigd van 100% gerecycled en
recyclebaar massief 900grs karton.
Lijm en inkt bevatten geen schadelijke
stoffen.
Uitgevoerd met 1-2-3-4 bodemsluiting.
Gedurende gehele archieflooptijd blijft
deze doos in vorm door de verlijmde
zijkanten.
Deze archiefdoos heeft een
aangehechte extra bodemlegger, die u
via de perforatierand kunt afhalen (is
geen extra sluitklep!).

ZUUR
VRIJ

ICN

•

Dit zorgt voor onbeschadigde
documenten gedurende de
archieflooptijd.
• De Jumbo box past in de Jumbo
container 4004 en de Jumbo Plus
container 4005.
• FSC-gecertificeerd.
• Afmetingen 370x255x115mm.
• Verpakkingseenheid pak à 25 stuks.
Jumbo box
3007 531021

ICN

3
NORM

4
NORM

Loeff's archiefdoos City
box 3009

Loeff's archiefdoos City
box 3008

•
•
•
•

•

•

City box 3008.
Zuurvrije golfkartonnen gemeente
archiefvouwdoos.
Deze archiefdoos voldoet aan de
strenge ICN kwaliteitseis nr.4 en aan de
eisen van Nederlandse Archiefwet.
Deze archiefdoos is geschikt voor
opberging van documenten op
middellange termijn (minimaal 10 jaar).
Uitgevoerd in wit kraft aan binnenzijde
en buitenzijde bruin kraft.
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City box 3009.
Zuurvrije golfkartonnen gemeente
archiefvouwdoos.
• Deze archiefdoos voldoet aan de
strenge ICN kwaliteitseis nr.3 en
voldoet aan de eisen van Nederlandse
Archiefwet.
• Deze archiefdoos is geschikt 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. .
• Deze Archiefdoos past in de Jumbo
Plus Container 4005.
• Afmetingen 390x260x115mm.
• Verpakkingseenheid pak à 50 stuks.
City box ICN-norm-4 10+ 3008 531613

•

Met extra royale insteekklep en zonder
metalen klemmen.
• Deze Archiefdoos past in de Jumbo
Plus Container 4005.
• Afmetingen 390x260x115mm.
• Verpakkingseenheid pak à 50 stuks.
City box ICN-norm-3 30+ 3009 531614

Archief

Loeff's archiefdoos
Loeff box Folio 3030
•
•

Loeff's archiefdoos
Universeel box 3020

•
•
•
•
•
•
•

Universeel box.
Een archiefdoos van golfkarton op A4formaat met dubbele capaciteit.
Gemaakt van 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.
• Deze box past in de Jumbo container
4004 of Jumbo Plus container 4005.
• FSC-gecertificeerd.
• Afmetingen 340x250x120mm.

•
•
•

•

Verpakkingseenheid pak à 25 stuks.
Universeel box
3020 531598

Loeff Folio box.
Gemaakt van 100% recycled en
recyclebaar materiaal.
PH-neutraal.
Massief 850gr karton, met speciale
bodemsluiting, is in één handeling op te
zetten, zonder klemmetjes.
Ook geschikt voor het archiveren van
hangmappen op folio formaat.
De inkt en de lijm bevatten geen
schadelijke stoffen.
Gedurende gehele archieflooptijd blijft
deze doos in vorm door de verlijmde
zijkanten.

•

Deze box past in de Jumbo container
4004 of Jumbo Plus container 4005.
• FSC-gecertificeerd.
• Afmetingen 370x260x115mm.
• Verpakkingseenheid pak à 50 stuks.
Folio box
3030 531599
• Verpakkingseenheid pak à 8 stuks.
Folio box
3030KV 531605

Loeff's archiefdoos Space
box A4 4550
Loeff's archiefdoos
Classic Box 3040

•

•

•

Deze royale en fraaie gemeente
archiefdoos op Folio Formaat is van een
zware kwaliteit pH-neturaal en FSC®
gecertificeerd golfkarton.
• Aan voor- en achterzijde een grijpgat
met voldoen ruimte voor het noteren
van de inhoud.
• Het karton is na afloop van de
archiefduur wederom 100%
recyclebaar.
• Uitgevoerd met een autolock bodem.

•

•
•

In één handbeweging in model te
brengen.
• De Classic box past in de Jumbo
container 4004.
• Buiten afmeting 370x260x115mm.
• Binnen maatvoering 359x253x108mm.

•
•

•
•

Classic box

3040

531606

Loeff's Direct container
4000

Space box A4.
Gebruiksklare archiefdoos van 700gr
massief karton (halfautomaat).
Gemaakt van 100% recycled en
recyclebaar materiaal.
Voor stofvrije opberging.
Geschikt voor één ordnerinhoud.
Uitgevoerd met extra bodeminlegger,
aangehecht met perforatierand aan de
sluitklep (is dus geen extra sluitklep!).
Met duim in grijpgat doos in model
brengen.
De inkt en de lijm bevatten geen
schadelijke stoffen.

•

Gedurende gehele archieflooptijd blijft
deze doos in vorm door de verlijmde
zijkanten.
• Deze box past in de Standaard
container 4001.
• FSC-gecertificeerd.
• Afmetingen 320x240x60mm.
• Verpakkingseenheid pak à 50 stuks.
Space box
4550 531590
• Verpakkingseenheid pak à 8 stuks.
Space box
4550KV 531603

Loeff's Jumbo container
4004

•

Direct container.
Gemaakt van 40% recycled materiaal.
• Deze container biedt ruimte aan 4 volle
ordners van 8cm of 6 volle ordners van
6cm (A4 of folio formaat).
• Robuuste constructie, doordacht
schakelsysteem en extra
verbindingssteunen garanderen een
stevige archiefopbouw met ongekend
flexibele mogelijkheden.
• 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.

• Verpakkingseenheid pak à 15 stuks.
Direct Container
4000 531593

Jumbo container.
Gemaakt van 40% gerecycled
materiaal.
• Deze container biedt ruimte aan 3 Loeff
boxen, 3 Universeel boxen of 3 Jumbo
boxen.
• Robuuste constructie, doordacht
schakelsysteem en extra
verbindingssteunen garanderen een
stevige archiefopbouw met ongekend
flexibele mogelijkheden.
•

•

Rug aan rug koppelbaar en in hoogte en
breedte schakelbaar om zo
'straatvorming' te creëren.
• Inclusief verbindingssteunen.
• FSC-gecertificeerd.
• Afmetingen 425x280x400mm.
• Verpakkingseenheid pak à 15 stuks.
Jumbo Container
4004 531595

Product niet gevonden? Bel ons voor meer informatie!
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Loeff's Standaard
container 4001
•
•
•
•

•

•
•
•
•

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.

• Verpakkingseenheid pak à 15 stuks.
Standaard Container
4001 531592

> BUNDEL- EN OPBERGMECHANIEKEN

2

JalemaClip
bundelmechaniek

• Doos à 100 stuks.
geel/wit
5710000
zwart
5710046
geel/wit zelfklevend 5715500

531560
531533
531559

•

•

•

•
•
•

Soepel kunststof buisslangetje waarin
de harde kunststof afsluitbeugel wordt
geschoven.
Het slangetje vouwt u onder het
kunststof dekplaatje en uw papieren
zitten vast.
Veel gebruiksgemak.
Omgeslagen pagina's liggen plat.
Eenvoudig tussenvoegen en kopiëren
zonder papieren uit te nemen.

Zak à 10 stuks.
Per zakje leverbaar.
• Besteladvies doos à 10 zakjes.
geel/wit
5710200 531532
zwart
5710246 531531
geel/wit zelfklevend 5715600 531583
•

• Doos à 100 stuks.
slangetjes
5710500
dekplaatjes
5710600
beugeltjes
5710700

531527
531528
531529

ICN

2

JalemaClip met
inhanghechter

•

•

•
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JalemaClipex
bundelmechaniek

2

Inhanghechter met JalemaClip voor
maken van aparte dossiers in een 2rings band.
• Inhangstrip van polypropyleen.
• Inclusief File-lifter om de inhoud van
een ordner leeg te halen.
• Assortikleuren verpakt.

12

•
•
•

doos à 100 stuks.
zakje à 10 stuks.

5712525
5712600

531557
531581

•

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.

doos à 100 stuks

5720049

531558

•

Per zakje leverbaar.
Besteladvies doos à 10 zakjes.
zakje à 10 stuks
5720200 531584
•

• Doos à 100 stuks.
slangetjes
5720517
dekplaatjes
5720617

531525
531526

Archief

2

Jalema SnapClip
bundelmechaniek
•

2

•

Jalema snelhechter
zelfklevend

•
•

Zelfklevend.
Capaciteit 20mm.
• Metalen snelhechtstrip, kunststof
deklijst.
•

•
•

doos à 100 stuks wit 7170007

531520

• Pak à 100 stuks.
wit
zwart
rood
donkerblauw
groen
geel
assorti

531540
531541
531542
531543
531544
531545
512367

• Pak à 10 stuks.
assorti

512368

De beugel van de SnapClip past perfect
op het ordnermechaniek.
De inhoud van de ordner kan over de
beugel geschoven worden.
Bevat geen weekmakers, dus
documentvriendelijk.
Geschikt voor permanente bewaring.
Tussenvoegen en uitnemen van
documenten is bijzonder gemakkelijk.

•

De perforatiegaten scheuren niet in.
Bladeren als in een boek
• Kopiëren zonder het document uit te
hoeven nemen.
•

• Besteleenheid 50 stuks.
doos à 50 stuks
7173000

314834

2

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.
•

•

3L opbergstrip
•

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.

Per zakje leverbaar.
Besteladvies doos à 5 zakjes.
Mounter + 100 strips
295mm
8804-100 314612
•

•

• Voor 2-ringsbanden.
50 strips 125mm
8802-50
10 strips 295mm
8804-100

314602
314607

• Voor 2-, 3- en 4-ringsbanden
25 strips 295mm
8804-25
50 strips 295mm
8804-50

314605
314606

Voor 23-ringsbanden.
100 strips 295mm 8806-100

314611

Product niet gevonden? Bel ons voor meer informatie!
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2

Rexel fastener
bundelmechaniek
•

Eenvoudige metalen strip met metalen
deklijst.
• Gatafstand 80mm.

• Doos à 50 stuks.
50mm

70850

531500

Archief

2
ZUUR
VRIJ

ICN

12
NORM

Loeff's Bundelbeugels
•

•
•

•
•
•

Deze beugels bestaan uit een metalen
binnenkern met daaromheen
polypropyleen.
Recyclebaar.
De Bundelbeugels gebruikt u samen
met de Liftboy om de ordnerinhoud te
bundelen, zodat u de ordner weer
opnieuw in gebruik kunt nemen.
Goedgekeurd en geschikt voor
langdurige opberging van documenten.
Voldoen aan de strenge eisen van de
archiefwet en zijn ICN 12 gecertificeerd.
Zuur en weekmaker vrij.

2

Loeff's Liftboy
• Doos à 100 stuks.
100mm
170mm

1222
1224

531565
531566

•

• Doos à 50 stuks.
100mm
170mm

1223
1225

531563
531564

•

•
•

•

Doos à 10 stuks.
100mm
170mm

•

1226
1228

531578
531579

•

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.

Archiefboy

4548

531562

1215

531535

2

Loeff`s Quickbinders
bundelsysteem
2

•

Loeff's Archieflabels
•
•
•
•
•

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.

608

•
•
•

Pak à 100 stuks.
wit
rood
blauw
groen
geel

•

10714
10713
10715
10712
10711

531570
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
gebruiken.

• Doos à 100 stuks.
100mm

Opbergen
> OPBERGBOXEN

Really Useful opbergboxen
•
•
•
•
•
•
•
•

Really Useful opbergboxen zijn stapelbaar met of zonder deksel.
Ze zijn zo sterk dat het het gewicht van één persoon houdt.
Elk product is bestendig tegen temperaturen van -15°C tot +80°C.
Minimale zijkant aanpassingen om opbergruimte te maximaliseren, dit zorgt tevens
ook dat de inhoud minder kan bewegen tijdens transport.
Volledig platte en versterkte bodem.
Het sluitmechanisme houdt de doos en het deksel tezamen.
De doorzichtige doos heeft het voordeel dat u steeds de inhoud ziet.
De verschillende afmetingen zijn onderling opstapelbaar.

16x0,14liter
16x0,3liter
0,14 literbox
0,3 literbox
0,55 literbox
0,9 literbox
2,5 literbox
3 literbox
4 literbox
5 literbox
9 literbox

buiten 280x225x65mm
buiten 375x310x125mm
buiten 90x65x55mm
buiten 120x85x64mm
buiten 210x100X40mm
buiten 220x102x68mm
buiten 340x200x70mm
buiten 245x180x160mm
buiten 395x255x85mm
buiten 340x200x125mm
buiten 395x255x155mm

assorti
transparant
binnen 64x48x42mm
binnen 90x65x55mm
binnen 185x80x30mm
binnen 187x80x60mm
binnen 290x160x50mm
binnen 190x143x120mm
binnen 335x210x70mm
binnen 285x160x110mm
binnen 335x210x140mm

394577
394580
394578
394579
394581
394582
394583
394565
394566
394584
394567

11 literbox
12 literbox
18 literbox
19 literbox
21 literbox
35 literbox
42 literbox
48 literbox
50 literbox
64 literbox
84 literbox

buiten 450x350x120mm
buiten 465x270x155mm
buiten 480x390x200mm
buiten 395x255x290mm
buiten 450x350x200mm
buiten 480x390x310mm
buiten 520x440x310mm
buiten 610x400x315mm
buiten 710x440x230mm
buiten 710x440x310mm
buiten 710x440x380mm

531095
531096
531097
531098
531099
531100
531101
531102
531103

box groot zwart
hangmappenbox zwart
hangmappenbox zwart
tijdschriftencassette wit
tijdschriftencassette zwart
ladenbox met 3 laden wit
ladenbox met 3 laden zwart
ladenbox met 4 laden wit
ladenbox met 4 laden zwart

binnen 375x307x90mm
binnen 415x235x140mm
binnen 380x310x170mm
binnen 315x205x270mm
binnen 375X308x175mm
binnen 370x310x280mm
binnen 405x365x280mm
binnen 545x330x289mm
binnen 605x370x200mm
binnen 605x370x280mm
binnen 605x370x355mm

394585
394568
394569
394570
394586
394571
394572
394573
394574
394575
394576

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 boxen worden plano geleverd.

cd-box wit
cd-box zwart
dvd-box wit
dvd-box zwart
box klein wit
box klein zwart
box medium wit
box medium zwart
box groot wit

127x124x320mm
127x124x320mm
190x135x320mm
190x135x320mm
200x148x250mm
200x148x250mm
265x188x335mm
265x188x335mm
350x188x450mm

60410001
60410095
60420001
60420095
60430001
60430095
60440001
60440095
60450001

350x188x450mm
320x240x335mm
320x240x335mm
95x310x245mm
95x310x245mm
290x283x360mm
290x283x360mm
290x283x360mm
290x283x360mm

60450095
60460095
60460095
60470001
60470095
60480001
60480095
60490001
60490095

Product niet gevonden? Bel ons voor meer informatie!

531104
531105
531106
531107
531108
531109
531110
531111
531112
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Hoofdstuk 10

Schrijven en Tekenen

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.

Ons creatieve assortiment,
helemaal compleet!

Breng ideeën
tot leven

Rollerpen
Zie pagina 615

Fineliners
Zie pagina 645

Schrijfmap A4
Zie pagina 429

Voor alle ondergronden wat wils
Overal waar gewerkt
wordt, wordt geschreven.
De verschillende sectoren
vragen om verschillende
oplossingen. Waar een
architect veelvuldig
gebruik maakt van potloden, 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 gelschrijvers gebruikt. Met
het assortiment Schrijfwaren kunnen alle ideeën
tot leven worden gebracht,
ongeacht de ondergrond!

Gelschrijver
Zie pagina 637

OP ZOEK NAAR DE JUISTE LINIAAL?
EEN GOEDE PASSER?
OF SPECIFIEKE PEN? KIJK VERDER
Viltstift
Zie pagina 657

VOOR HET COMPLETE ASSORTIMENT

Luxe Schrijfwaren
> LUXE SCHRIJFWAREN CROSS

Cross Bailey Black
Lacquer

Cross Bailey Red Lacquer

•

•

•
•
•
•
•
•

Elegantie, opnieuw gedefinieerd.
Het genot zal helemaal aan u zijn.
Traditioneel, goed gebalanceerd design.
Onderscheidende styling.
Gegraveerde ring met diep gegraveerde
accenten en chromen ornamenten.
Levenslange garantie op de
schrijfinstrumenten van Cross.
Schrijfkleur: zwart.

•
•
•
•

vulpen
rollerpen
balpen

600114
600022
600079

•
•

Elegantie, opnieuw gedefinieerd.
Het genot zal helemaal aan u zijn.
Traditioneel, goed gebalanceerd design.
Onderscheidende styling.
Gegraveerde ring met diep gegraveerde
accenten en chromen ornamenten.
Levenslange garantie op de
schrijfinstrumenten van Cross.
Schrijfkleur: zwart.

rollerpen
balpen

600474
600071

balpen mat chroom
balpen mat zwart

600476
600477

Cross Bailey Blue Lacquer
•
•
•
•
•
•
•

Elegantie, opnieuw gedefinieerd.
Het genot zal helemaal aan u zijn.
Traditioneel, goed gebalanceerd design.
Onderscheidende styling.
Gegraveerde ring met diep gegraveerde
accenten en chromen ornamenten.
Levenslange garantie op de
schrijfinstrumenten van Cross.
Schrijfkleur: zwart.

614

Cross Calais
•

vulpen
rollerpen
balpen

600471
600472
600473

De Cross Calais is een luxe stalen
balpen met chromen accenten in
combinatie met mat chrome en mat
zwart.
• Schrijfkleur: zwart.

Luxe Schrijfwaren

Cross Stylus- Balpen
Tech2
•

Cross Click
•
•

Gelakt satijnen chroomfinish met
aangehechte klip.
• De Click heeft dezelfde vloeiende lijnen
en slanke grip die u sinds jaar en dag
van Cross verwacht, maar dan zonder
de draai.
• Levenslange garantie op de
schrijfinstrumenten van Cross.
• Schrijfkleur: zwart.

•
•
•

chroom
zwart
karmozijn rood
nachtblauw

600133
600140
600045
600046

•
•

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.
Levenslange garantie op de
schrijfinstrumenten van Cross.
Schrijfkleur: zwart.

zwart
chroom

Product niet gevonden? Bel ons voor meer informatie!

600119
600120
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Luxe Schrijfwaren
> LUXE SCHRIJFWAREN PARKER 2017

M
M

Parker Jotter Gel
Parker Jotter Special
Edition "London"

•
•

•

De iconische Jotter balpen is slechts
voor een beperkte tijd beschikbaar in 4
prachtige afwerkingen, Gothic bronze,
Classic red, Modern blue en Post
modern black, die geïnspireerd zijn op
de architectuur van Londen.
• Jotter staat bekend als een authentiek
designicoon van de laatste 60 jaar. Het
heeft naast begerenswaardige kleuren
en een opvallende vorm de
kenmerkende pijlclip van Parker, een
embleem van de geschiedenis van
Parker.

•

De balpenvulling is voorzien van een
Quinkflow-technologie voor een
gladdere, schonere en consistentere
schrijfprestatie.
• Verpakt in een hoogwaardige
geschenkverpakking.

•

•
•

balpen Gothic bronze
balpen Classic red
balpen Modern blue
balpen Post modern black

600810
600811
600812
600813

balpen medium

600769

•

Een icoon voor elke dag.
Onmiddelijk staat Jotter bekend als een
authentiek designicoon van de laatste
60 jaar.
Met modieuze kleuren en een
kenmerkende vorm blijft Jotter de
meest populaire pen van Parker,
herkenbaar tot aan zijn karakteristieke
klik.
Balpenvulling met gel-inkttechnologie.
Heldere, watervaste, niet vervagende
inkt.
Vakkundig gemaakte iconische
edelstalen houder, gecomplementeerd
met chromen afwerking.

•

Verpakt in een hoogwaardige
geschenkverpakking.

gelpen Bondstreet black
gelpen Kensington red
gelpen Waterloo blue
gelpen Premium Tower grey
gelpen Premium Oxford
prinstripe
gelpen Steel GT

614162
614161
614163
614157
614158
614160

Parker Jotter Steel GT
•

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.
• Steel GT, edelstalen houder,
gecomplementeerd met een vergulde
clip.
• Verpakt in een luxe
geschenkverpakking.

M

Parker Jotter Steel CT

Parker Jotter Premium

•

•

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.
• Steel CT, edelstalen houder,
gecomplementeerd met een
verchroomde clip en edelstalen
penpunt.
• Verpakt in een luxe
geschenkverpakking.

vulpen medium
balpen medium
vulpotlood

600770
600771
600772

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.
• Premium West End Brushed GT,
geborstelde vergulde houder voorzien
van gepolijste vergulde dop en
afwerkingen.
• Verpakt in een hoogwaardige luxe
geschenkverpakking.

balpen West end brushed gold
balpen Street black GT
balpen Street black grid
balpen Carlisle brown pin
balpen Tower grey diagonal
balpen Oxford grey pin
balpen Chrome diagonal

Product niet gevonden? Bel ons voor meer informatie!

600762
600763
600764
600765
600766
600767
600768
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Luxe Schrijfwaren

Parker Premier Lacquer
Deep Black PT
Parker Duofold Classic
Blue & Black PT
•
•
•

•

•

Duofold - symbool van het erfgoed van
Parker.
Een symbool voor kwaliteit sinds 1921.
Duofold blijft de meest gerenommeerde
pen in de veeleisende familie van
Parker.
Gedreven door kennis en superieur
vakmanschap wordt elk detail van
Duofold goed doordacht en uitgevoerd.
Duofold Blue & Black CT, verfijnd
vervaardigd van massief, intens blauwe
edelhars met zeer karakteristieke,
contrasterende afwerking van
palladium.

•

•

•
•

De vulpen is gecomplementeerd met
een 18K massief tweekleurige gouden
penpunt bedekt met rodium accenten.
• Verpakt in een luxe Parker
geschenkverpakking.
vulpen Centennial medium
balpen medium

600186
600187

•

•

Premier - tijdloos ontwerp met
onmiskenbaar prestige, professioneel
en prestigieus.
Parker Premier met een gedurfd en
gesofisticeerd ontwerp is een
demonstratie van het uitzonderlijk
vakmanschap van Parker.
Deep Black Lacquer CT, een rijke,
glanzende afwerking, gerealiseerd door
opeenvolgende lagen zwarte lak op een
koperen basis.
De vulpen is gecomplementeerd met
chromen afgewerkte details en 18K
massief gouden penpunt.
Verpakt in een luxe
geschenkverpakking.

vulpen fijn
vulpen medium
rollerpen fijn
balpen medium

600213
600214
600215
600216

pen 5th generation medium

600416

Parker Sonnet Pearl
Lacquer PGT
•
•
•

•
•

Sonnet - een klassieke ervaring met
een verfijnde stijl.
Sonnet is het Parker symbool voor
elegantie.
Met een scala aan uitvoeringen, met
inbegrip van het beroemde
Ciselépatroon, elk bijzonder detail is
vakkundig uitgevoerd om tot een
verfijnde schrijfervaring te komen.
Pearl Lacquer PGT, subtiele
regenboogkleurige parelmoerlak.
Gecomplementeerd met roségouden
details en een 18K massief gouden
penpunt met een rosékleurige
afwerking.

Parker Ingenuity DeLuxe
Large Black PVD
•

•

Verpakt in een hoogwaardige luxe
geschenkverpakking.

vulpen medium
rollerpen fijn
balpen medium
balpen Slim medium

600444
600445
600446
600447

Ingenuity - baanbrekende innovatie met
gedurfde stijl.
• Met behulp van de unieke
gepatenteerde 5th-technologie past de
pen zich direct aan aan ieder unieke
handschrift voor een moeiteloze,
soepele schrijfervaring.
• Ingenuity DeLuxe Black , elegant, zwart
gezandstraald, geanodiseerd aluminium
met zwarte afwerkingen.
• Verpakt in een luxe
geschenkverpakking.

Parker Urban Metro
Metallic CT
Parker Urban Premium
Dark Blue CT

•

•

•

•

•
•

•
•

Urban - onderscheidende stijl met
opmerkelijke prestaties.
De in-het-oog-springende Urban brengt
meer dan een eeuw traditie naar een
nieuw en dynamisch niveau.
Het golvende ontwerp werd ontworpen
om persoonlijke stijl te benadrukken.
Premium Dark Blue CT, donkerblauw
geanodiseerd aluminium met ronde
belijningen.
Afgewerkt met chromen afwerkingen
en een edelstalen penpunt.
Verpakt in een luxe
geschenkverpakking.

618

•

•

vulpen medium
rollerpen fijn
balpen medium

600701
600702
600703

•

Urban - onderscheidende stijl met
opmerkelijke prestaties.
De in-het-oog-springende Urban brengt
meer dan een eeuw traditie naar een
nieuw en dynamisch niveau.
Het golvend ontwerp en de
verschillende afwerkingen werden
ontworpen om persoonlijke stijl te
benadrukken en zelfvertrouwen uit te
stralen met elk woord.
Metro Metallic CT, metalen afwerking
met ronde vormen om de hoogwaardige
kwaliteit van de afwerking te
benadrukken.
Afgewerkt met chromen details en een
edelstalen penpunt.

•

Verpakt in een Parker
geschenkverpakking.

vulpen medium
rollerpen fijn
balpen medium

600257
600258
600259

Luxe Schrijfwaren

Parker IM Premium Dark
Espresso Chisselled CT
•

IM - uiterst professioneel en
betrouwbaar.
• De Parker IM, de ideale partner met
onbegrensde mogelijkheden is zowel
aantrekkelijk, gepolijst en
gerenommeerd. In duurzame
afwerkingen die verwijzen naar de rijke
Parker traditie.

Parker Vector Steel
•

Premium Dark Espresso CT,
donkerbruine Espressokleurige lak met
een tastbaar bewerkt motief.
• Voorzien van chromen afwerkingen en
een edelstalen penpunt.
• Verpakt in een luxe
geschenkverpakking.

•

vulpen medium
rollerpen fijn
balpen medium

600729
600730
600731

vulpen fijn
vulpen medium
rollerpen fijn
balpen medium
balpen medium blister

600271
600272
600273
600274
600275

Er zijn een aantal dingen waar we
dagelijks van op aan moeten kunnen.
• De Vector is een pen waar je
gegarandeerd op vakkundigheid van
Parker kunt rekenen.
• Simpel, essentieel en betrouwbaar.

vulpen steel
rollerpen steel
balpen steel

600817
600818
600819

vulpen zwart
rollerpen zwart
balpen zwart
vulpen blauw
rollerpen blauw
balpen blauw
vulpen rood
rollerpen rood
balpen rood
rollerpen wit

600814
600815
600816
600820
600821
600822
600823
600824
600825
600826

Parker IM Black Lacquer
CT
•
•

•

•

•

IM - uiterst professioneel en
betrouwbaar.
De Parker IM, de ideale partner met
onbegrensde mogelijkheden is zowel
aantrekkelijk, gepolijst en
gerenommeerd.
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.
Black Lacquer CT, glanzende zwarte lak
afgewerkt met chromen details en een
edelstalen penpunt.
Verpakt in een luxe
geschenkverpakking.

EEN
KLASSIEK
CADEAU

Parker Vector
•
•

De computer mag dan nog zo'n belangrijke plaats hebben ingenomen bij onze
werkzaamheden, dagelijks grijpen we nog vele keren naar pen en papier om onze
gedachten op te schrijven, notulen te maken, een brief te schrijven en een boodschap
achter te laten. Vergezeld van balpen of vultpotlood en in een luxe verpakking worden
vulpennen veel cadeau gedaan. Een verjaardag, jubileum of diploma-uitreiking, een luxe
schrijfset is en blijft een mooi geschenk voor elke gelegenheid.

•
•

•

Er zijn een aantal dingen waar we
dagelijks van op aan moeten kunnen.
De Vector is een pen waar je
gegarandeerd op vakkundigheid van
Parker kunt rekenen.
Simpel, essentieel en betrouwbaar.
Met Parker’s garantie voor stijl en
innovatie, staat basic niet voor
gewoontjes.
Lange levensduur, duurzaam, klassiek
en functioneel ontwerp.

Product niet gevonden? Bel ons voor meer informatie!

619

Notitieboeken/Luxe Schrijfwaren
> LUXE SCHRIJFWAREN MOLESKINE

Moleskine Smart
writingset
•

The Smart Writing Set bestaat uit een
papieren notebook, een aluminium pen
en een mobiele app.
• De combinatie van de drie zorgt er nu
voor dat je notities en tekeningen in
één handomdraai gedigitaliseerd
worden.
• De Moleskine Smart Writing Set
digitaliseert je notities onmiddellijk.
• De Paper Tablet heeft een onzichtbare
grid die de app laat weten waar je je op
de pagina en in het notaschrift bevindt.

•

De Pen is een elegante aluminium pen,
die werkt met Neo-technologie en
gebruikt een verborgen camera als
digitizer om zo de data draadloos (via
Bluetooth) naar de Moleskine Notes
App door te sturen.
• Zo heb je van elke schets, doodle of
nota een handige, digitale kopie.
Smart - balpen zwart

920095

> NOTITIEBOEKEN

Moleskine paper tablet
harde kaft zwart
•

100 grams papier.
Geschikt voor schrijven en tekenen.
• Het papier maakt gebruik van
onzichtbare Ncoded technologie,
waardoor de Smart Writing Pen+ kan
herkennen waar het is binnen het
notitieboek, zodat alle notities in real
time overgebracht worden van pagina
naar scherm.
• De pen + herkent ook verschillende
genummerde bladen, zodat het werk
gemakkelijk gecategoriseerd kan
worden.
• De Smart Writing Set maakt het
mogelijk om met de hand geschreven
notities en schetsen die onderweg
gemaakt worden, te digitaliseren,
bewerken, organiseren en te delen van
papier naar de cloud.
•
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•

Een gestippeld paper tablet van
Moleskine. Het boekje bevat een
technologie dat handgeschreven tekst
omzet in een digitale tekst. Hiervoor
kan een app gedownload worden op je
telefoon. Daarnaast zijn de pagina's
rond, zodat het net lijkt op een echte
digitale tablet. Er zijn 176 pagina's om
inspiratie vast te leggen.

Papertablet notebook
13x21cm

920100

Luxe Schrijfwaren
> LUXE SCHRIJFWAREN WATERMAN

Waterman Perspective
Black CT
•

De Waterman Perspective heeft
prachtige, vergulde of met palladium
afgewerkte facetten en onderscheidt
zich door het unieke design van haar
ring.
• Haar verfijnd geëtste lijnen
weerspiegelen de kracht van hoge,
futuristische gebouwen.

Waterman Carène Black
Sea GT
vulpen medium
vulpen fijn
rollerpen
balpen

600578
600581
636119
610126

•

Een opvallende combinatie van
hoogglans zwarte lak en rijkelijk gouden
afwerking resulteren in een klassieke
presentatie van verfijnd raffinement.

vulpen medium
vulpen fijn
balpen

600485
600484
610135

vulpen medium
vulpen fijn
rollerpen
balpen
vulpotlood

600584
600803
636070
610117
712133

Waterman Expert Black GT
•

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.

Waterman Hémisphère
Steel CT
•

vulpen medium
balpen

600644
610376

Subtiel geraffineerde pen met een
strak, eigentijds design en
ambachtelijke kwaliteit.
• Verfijnde details omlijsten een creatiefpraktische slanke vorm en verlenen de
"must-have" stijl, glans en elegantie.
• Met haar tijdloze lijn vindt de praktische
en discrete Hémisphère altijd een plekje
in een zak, een tas of een agenda.

Product niet gevonden? Bel ons voor meer informatie!
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Vulpen en vulpeninkten
> INKTPATRONEN VOOR VULPENNEN

Cross inktpatronen
•

Met een Cross-vulpen kunt u
uitsluitend de speciaal daartoe
ontworpen Cross-inktpatronen of de
converter gebruiken die bij iedere
vulpen geleverd wordt.
• Doos à 6 stuks.
• Besteladvies doos à 6 stuks.
• Per doosje leverbaar.

• Doosje à 6 stuks.
zwart
blauw
blauw/zwart

609643
609642
609644

Parker inktpatronen Quink
•

Blister à 6 stuks.
zwart
koningsblauw
blauw/zwart
uitwasbaar blauw

609641
609650
609651
600143

•

Geschikt voor alle Parker vulpennen.
Doos à 5 stuks.
• Besteladvies doos à 20 stuks.
• Per doosje à 5 vullingen leverbaar.

permanent zwart
permanent blauw/zwart
permanent blauw
uitwasbaar blauw

609501
609511
609503
609510

rood
koningsblauw

609602
609610

donkergroen
blauw/zwart

violet
turquoise

609618
609620

•

Pelikan inktpatronen 4001
•

Standaard inktpatronen voor de
meeste patronenvulpenhouders.
• Doos à 6 stuks.
• Besteladvies doos à 10 stuks.
• Per doosje à 6 vullingen leverbaar.
zwart

609601

609614
609611

MEER DAN
22.000
ARTIKELEN

Waterman inktpatronen
standaard nr.23
•

Met een Waterman vulpen ontdekt u
opnieuw een authentieke
schrijfsensatie en creëert u uw eigen,
unieke expressie.
• Of u nu kleine of grote inktpatronen
gebruikt, u ervaart nog meer
schrijfplezier vanwege de verfijnde
elegantie en de authenticiteit van deze
vloeibare inkt die verre herinneringen
wakker weet te roepen.
• Doos à 8 stuks.
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zwart
blauw
blauw/zwart

609751
609753
609761

Wist u dat wij meer dan 22.000
artikelen in ons assortiment hebben?
In deze catalogus hebben we hiervan
een selectie opgenomen. Vindt u niet
wat u zoekt? Informeer bij onze
verkoopmedewerkers. Waarschijnlijk
hebben wij uw artikel gewoon op
voorraad!

Vulpen en vulpeninkten
> INKT VOOR VULPENNEN

Cross converter
•

Cross vulpeninkt
•

Inktpot voor vulpen in diverse kleuren.

Waterman inkt
•

Potje à 50ml.

zwart
blauw
blauw/zwart

609646
609645
609647

zwart
rood
sereen blauw
groen
blauw-zwart
inspirerend blauw
havanna choc
paars

609051
609052
609053
609054
609055
609056
609057
609058

De converter is een hervulbaar
inktpatroon met een klein
vulmechaniek.
• Deze kan uit de pen worden genomen
en worden vervangen door een
inktpatroon.
• De converter kan je zelf vullen als volgt:
plaats de penpunt in de inktpot (deze
mag volledig worden ondergedompeld)
en draai de zuiger weer omhoog.
• Deze handeling kunt u herhalen totdat
de converter vol genoeg is.

converter

610020

permanent zwart
permanent blauw
permanent blauwzwart
uitwasbaar koningsblauw

609001
609003
609011
609010

Parker converter
•

Voor het rechtstreeks vullen uit de
inktpot.
• Geschikt voor de meeste parker
vulpennen.

Parker Quink inkt
converter de luxe

609506

•

Flacon à 57ml.

Product niet gevonden? Bel ons voor meer informatie!
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Schrijfwaren
> BALPENNEN WEGWERP

M

M

Quantore balpen stick

•

Verpakkingseenheid doos à 50 stuks.
zwart
610261
rood
610262
blauw
610263

•

Transparante kunststof houder.
• Ideaal voor dagelijks gebruik.
• Geventileerde dop in schrijfkleur.
• Medium schrijfpunt.

• Verpakkingseenheid per blister.
blister à 10 stuks blauw
610264
blister à 10 stuks assorti
610265

Quantore balpen drukknop
grip
•

Transparante houder met
drukknopsysteem.
• Met rubber grip voor meer
schrijfcomfort.
• Kunststof clip in schrijfkleur.
• Medium schrijfpunt.

•

Per stuk leverbaar.
Besteladvies doos à 12 stuks.
zwart
610271
rood
610272
blauw
610273
•

M

Quantore balpen drukknop
grip
•

Rubberachtige houder voor extra grip
en schrijfcomfort.
• Met kunststof clip en drukknop.
• Dop en punt in de schrijfkleur.
• Schrijfbreedte medium.

• Verpakkingseenheid doos à 12 stuks.
zwart
610301
rood
610302
blauw
610303

Quantore balpen soft

. • Verpakkingseenheid per blister.
blister à 5 stuks assorti
610304

*Schrijfkleur blauw. *Schrijfbreedte
medium.

M

• Verpakkingseenheid doos à 12 stuks.
zwart
610451

Product niet gevonden? Bel ons voor meer informatie!
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Schrijfwaren

ISO
12757-2
NORM

Bic Ecolutions balpen Clic

ISO
12757-2

M

NORM

•

Bic balpen Cristal Grip
•
•
•
•
•
•

M

Kleurrijk modern en trendy design.
Met grip in de kleur van de inkt.
Geventileerde dop.
Schrijfbreedte medium.
Bic balpennen voldoen aan de
ISO12757-2 norm.

• Verpakkingseenheid doos à 20 stuks.
zwart
616141
rood
616142
blauw
616143
groen
616144

•
•
•

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.
Medium schrijfpunt.
Bic balpennen voldoen aan de
ISO12757-2 norm.

• Verpakkingseenheid doos à 50 stuks.
zwart
600041
blauw
600043

ISO
12757-2
NORM

M

ISO

F

12757-2

•

Verpakkingseenheid doos à 50 stuks.
medium zwart
616101
medium rood
616102
medium blauw
616103
medium groen
616104

Bic balpen Cristal
•
•
•
•
•
•

De wereldberoemde Cristal: symbool
voor kwaliteit en schrijfplezier.
Ideaal voor dagelijks gebruik.
Geventileerde dop in schrijfkleur.
Voorzien van officieel NF ecologisch
certificaat.
Schrijfbreedte medium.
Bic balpennen voldoen aan de
ISO12757-2 norm.

NORM

Bic balpen Soft Feel Clic
Grip
•

fijn zwart
fijn blauw

616321
616323

•
•

•

Verpakkingseenheid doos à 100 stuks.
medium zwart 90 stuks + 10 gratis 969171
medium blauw 90 stuks + 10 gratis 969170

•
•

ISO
12757-2
NORM

M

Schrijft extra lekker dankzij de Soft Feel
grip.
Houder en clip in de schrijfkleur.
Met drukknopmechanisme.
Schrijfbreedte medium.
Bic balpennen voldoen aan de
ISO12757-2 norm.

• Verpakkingseenheid doos à 12 stuks.
zwart
616031
rood
616032
blauw
616033

ISO
12757-2

M

NORM

M

Bic balpen Atlantis Stic
Bic Ecolutions balpen Stic

•

•

•

Balpen gemaakt uit 74% gerecycleerd
materiaal.
• Dop en punt in de kleur van de inkt,
transparante barrel.
• Medium schrijfpunt.
• Bic balpennen voldoen aan de
ISO12757-2 norm.
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•
•
•

Verpakkingseenheid doos à 60 stuks.
zwart
600031
blauw
600033

•
•

Balpen met nieuwe inktformule "Easy
Glide".
Comfortabele grip.
Top en grip in de schrijfkleur.
Doorzichtige houder voor zichtbaar
inktniveau.
Schrijfbreedte 1.0mm.
Bic balpennen voldoen aan de
ISO12757-2 norm.

• Verpakkingseenheid doos à 12 stuks.
zwart
616001
rood
616002
blauw
616003

Schrijfwaren

ISO
12757-2
NORM

M

F

Bic balpen M10
•
•

•
•
•
•
•
•

De meest gebruikte balpen.
Gewaardeerd om zijn prijs en
schrijfkwaliteiten. Met zijdelings
drukknop-systeem.
Kunststof houder en clip.
Schrijflengte 1,7km.
Vrij van PVC en zware metalen.
Ideaal voor dagelijks gebruik.
Schrijfbreedte medium.
Bic balpennen voldoen aan de
ISO12757-2 norm.

• Verpakkingseenheid doos à 50 stuks.
medium zwart
616401
medium rood
616402
medium blauw
616403
medium groen
616404
medium colors blauw schrijvend 616411

fijn zwart
fijn blauw

616331
616333

• Verpakkingseenheid doos à 100 stuks.
medium zwart 90 stuks + 10 gratis969169
medium blauw 90 stuks + 10 gratis 969168

M

M

Papermate balpen Inkjoy
100

Papermate balpen Inkjoy
100RT

•

•

InkJoy is een revolutionair inktsysteem
dat snel en gelijkmatig gebruiksklaar is,
dat slechts een minimale handdruk
vereist en dat altijd scherpe, zuivere
lijnen garandeert.
• Driehoekige vorm voor comfort en
controle.
• Doorschijnende en gekleurde houder
voor een frisse uitstraling.
• Schrijfbreedte medium.

•

Verpakkingseenheid doos à 50 stuks.
zwart
615071
rood
615072
blauw
615073
•

Verpakkingseenheid doos à 100 stuks.
blauw 80+20 gratis
615103

InkJoy is een revolutionair inktsysteem
dat snel en gelijkmatig gebruiksklaar is,
dat slechts een minimale handdruk
vereist en dat altijd scherpe, zuivere
lijnen garandeert.
• Driehoekige vorm voor comfort en
controle.
• Doorschijnende en gekleurde houder
voor een frisse uitstraling.
• Schrijfbreedte medium.

• Verpakkingseenheid doos à 20 stuks.
zwart
615081
rood
615082
blauw
615083
• Verpakkingseenheid doos à 100 stuks.
zwart 80+20 gratis
615111
blauw 80+20 gratis
615113

M

Papermate balpen Inkjoy
300RT
•

•
•
•
•

InkJoy is een revolutionair inktsysteem
dat snel en gelijkmatig gebruiksklaar is,
dat slechts een minimale handdruk
vereist en dat altijd scherpe, zuivere
lijnen garandeert.
Met rubber beklede driehoekige greep
voor comfort en controle.
Doorschijnende en gekleurde houder
voor een frisse uitstraling.
Intrekbare punt voor optimaal
gebruiksgemak.
Schrijfbreedte medium.

M

Papermate balpen Inkjoy
550RT
•

•
•

Verpakkingseenheid doos à 12 stuks.
zwart
615091
rood
615092
blauw
615093

•
•
•

InkJoy is een revolutionair inktsysteem
dat snel en gelijkmatig gebruiksklaar is,
dat slechts een minimale handdruk
vereist en dat altijd scherpe, zuivere
lijnen garandeert.
ULV inkt (Ultra Low Viscosity)
Duurzame metalen clip.
Grip comfort over volledige lengte van
de pen.
Schrijfbreedte medium.

• Verpakkingseenheid doos à 12 stuks.
zwart
615121
rood
615122
blauw
615123

Product niet gevonden? Bel ons voor meer informatie!
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Schrijfwaren
> BALPENNEN WEGWERP

M

B

Papermate balpen Flexgrip
Ultra retractable
•
•
•
•
•
•

Drukknopmodel met rubberen antislipcoating.
Glanzende, massief metalen vatting.
Klikdop met inktkleurindicatie.
Goed uitgebalanceerd, optimaal
schrijfcomfort.
Zeer heldere, watervaste inkt voor
bijzonder soepel schrift.
Schrijfbreedte 1,0mm.

Papermate balpen Flexgrip
Elite
•
•

Verpakkingseenheid doos à 12 stuks.
zwart
614101
rood
614102
blauw
614103
•

Verpakkingseenheid doos à 36 stuks
doos à 30+6 stuks gratis zwart
614106
doos à 30+6 stuks gratis blauw 614107

•
•
•
•
•

Drukknopmodel met rubberen antislipcoating.
Glanzende, massief metalen vatting.
Klikdop met inktkleurindicatie.
Goed uitgebalanceerd, optimaal
schrijfcomfort.
Zeer heldere, watervaste inkt voor
bijzonder soepel schrift.
Schrijfbreedte 1,4mm.

• Verpakkingseenheid doos à 12 stuks.
zwart
614421
rood
614422
blauw
614423

> BALPENNEN NAVULBAAR

ISO
12757-2
NORM

M

M

Schneider balpen K15
•
•
•
•
•

Eenvoudig kunststof model met
metalen clip.
Houder in kleur van inkt.
Met verwisselbare vulling Office 765 en
Express 775.
Schneider is Emas gecertificeerd.
Schrijfbreedte medium.

Quantore balpen drukknop
metalen clip
• Verpakkingseenheid doos à 50 stuks.
zwart
614331
blauw
614333

•
•
•
•

• Verpakkingseenheid doos à 20 stuks.
rood
614332

•
•

Eenvoudig kunststof model.
Met metalen clip, drukknop en punt.
Houder in kleur van inkt.
Standaard DIN-vulling.
Schrijfbreedte medium.
Navulbaar.

• Verpakkingseenheid doos à 50 stuks.
zwart
610291
rood
610292
blauw
610293

0.4

PILOT balpen Begreen
Acroball
•
•
•
•

•

M

•

PILOT balpen Supergrip
•

•

PILOT Super Grip balpen met
drukmechaniek en rubberen gripzone.
• Navulbaar met de vulling 2111.
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Verpakkingseenheid doos à 12 stuks.
zwart
612751
rood
612752
blauw
612753

•
•
•
•

Geraffineerd design met stevige clip en
rubberen grip.
Nieuwe inkttechnologie.
Resulteert in een zacht schrijfgevoel.
Deze Begreen schrijfwaren bestaan
voor minimaal 78% uit gerecycled
materiaal m.u.v. inkt en vulling.
Gecertificeerd en geproduceerd
volgens ISO 14001.
Schrijft vederlicht.
Met drukknopsysteem.
Documentechte inkt.
Navulbaar met de vulling 2189.
Schrijfbreedte medium 0,4mm.

• Verpakkingseenheid doos à 10 stuks.
zwart
612771
rood
612772
blauw
612773

Schrijfwaren

M

PILOT balpen Down Force:
de alleskunner
•

De Down Force schrijft onder de meest
moeilijke omstandigheden zoals natte,
vuile of koude ondergronden.
• Men kan er 360 graden mee schrijven,
dus op zijn kop, d.m.v.een speciaal
luchtdrukmechanisme.
• Er zit een clip met veer aan en een
kleine opening om een koordje aan te
hangen (handig in fabriek of
verpleging).
• De Down Force is oersterk, bijna
onbreekbaar dus ideaal voor bijv. in de
bouw.

0.5

Stabilo balpen Pointball
•

Schrijfbreedte M.
• Schrijfkleur zwart.
• Navulbaar met 2111 (636201 (zwart) en
636203 (blauw)).
• Verkrijgbaar in gele of zwarte
uitvoering op blister.

•
•
•
•
•

zwart
geel

610100
610101

•
•

Gemaakt van 79% gerecycled plastic.
Extreem zachte balpen inkt voor super
snel schrijven.
Anti-slip gripzone.
Klikmechanisme.
Verkrijgbaar in 6 kleuren.
Navulbaar met Stabilo balpen vulling.
Schrijfbreedte 0,5mm.

•

Per stuk leverbaar.
Besteladvies doos à 10 stuks.
zwart
rood
blauw
groen
turquoise
lila
•

610411
610412
610413
610414
610417
610418

ISO
12757-2

ISO
12757-2
NORM

NORM

M

1.0

Bic balpen Atlantis Classic
Bic balpen Atlantis Soft
•
•

•
•
•
•
•

Deze balpen heeft een modern design
en geeft een vloeiend schrijfgevoel,
voor een dagelijks schrijfcomfort.
Met Easyglide inkt.
Balpen in de kleur van de inkt.
Met drukknopmechanisme.
Schrijfbreedte 1,0mm.
Bic balpennen voldoen aan de
ISO12757-2 norm.

•
•
•
•

Verpakkingseenheid doos à 12 stuks.
zwart
615191
rood
615192
blauw
615193

•
•

Met transparante houder en rubberen
grip.
De ultra vloeibare inkt zorgt voor een
uitzonderlijk comfortabel schrift.
Navulbaar.
Voorzien van officieel NF ecologisch
certificaat.
Schrijfbreedte medium.
Bic balpennen voldoen aan de
ISO12757-2 norm.

• Verpakkingseenheid doos à 12 stuks.
zwart
616021
rood
616022
blauw
616023
zwart + set 4 markeerstiften gratis
635161
blauw + set 4 markeerstiften gratis
635163
• Verpakkingseenheid doos à 36 stuks.
zwart 30+6 gratis
616041
blauw 30+6 gratis
616043

ISO
12757-2
NORM

1.0

Bic balpen Atlantis Fluid
•
•
•
•
•
•

Intrekbare mediumpunt balpen
beschikbaar in zwart en blauw.
Rubberen grip over de volledige lengte
van de pen. *EasyGlide inkt.
Een bredere punt voor een verrassend
soepel schrijven.
Modern design.
Schrijfbreedte 1.2mm.
Bic balpennen voldoen aan de
ISO12757-2 norm.

ISO
12757-2
NORM

0.7

Bic balpen Atlantis Exact
•

Verpakkingseenheid doos à 12 stuks.
zwart
616080
blauw
616081

•

Balpen met zeer fijne schrijfpunt.
• Schrijfbreedte 0,7mm.

• Verpakkingseenheid doos à 12 stuks.
zwart
616082
blauw
616083

Product niet gevonden? Bel ons voor meer informatie!
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Schrijfwaren
> BALPENVULLINGEN

ISO
12757-2
NORM

ISO

M

F

12757-2

B

B

NORM

Parker balpenvulling
Quinkflow

Parker balpenvulling
Quink

•

Parker standaardvullingen zijn voorzien
van het ISO-12757-2 predicaat.
• De Quinkflow-inkt schrijft soepeler dan
de reguliere Parkerbalpenvulling.
• Met deze vulling kan 3.500m schrijven.

• Verpakt per stuk in blister.
blauw fijn
zwart fijn
zwart medium
rood medium
blauw medium

625827
625825
625826
625828
625824

•

Parker standaardvullingen zijn voorzien
van het ISO-12757-2 predicaat.
• De Quink-inkt schrijft soepeler dan de
reguliere Parkerbalpenvulling.
• Met deze vulling kan 3.500m schrijven.

zwart breed
blauw breed

625864
625865

0.7

Parker balpenvulling met
gel-inkt

M

F

B

Cross balpenvulling
•

Balpenvulling met gel-inkttechnologie.
• Heldere, watervaste, niet vervagende
inkt.
• Besteladvies doos à 12 stuks.
• Per doosje leverbaar.

M

• Verpakt per stuk in blister.
0,7mm zwart
0,7mm rood
0,7mm blauw

•

625805
625808
625807

Met een vulling van Cross bent u
verzekerd van het optimaal
functioneren van uw Crossschrijfinstrumenten.

• Verpakkingseenheid doos à 6 stuks.
fijn zwart
625921
fijn blauw
625923
medium zwart
625941
medium blauw
625943
medium rood
625942
breed zwart
625951
breed blauw
625953

F

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 creativiteit
en efficiëntie te combineren.
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M

Quantore balpenvulling
blister fijn zwart
blister fijn blauw
blister medium zwart
blister medium blauw

626052
626056
626054
626055

•

Past in de meeste balpennen.
Langschrijvend.
• Schrijfbreedte medium.
•

• Verpakkingseenheid doos à 12 stuks.
zwart
625201
blauw
625203

Schrijfwaren
> BALPENNEN MET STANDAARD

ISO
12757-2
NORM

Han balpen met standaard
iLine

M

•

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.
•

M

•

Geleverd met 2 zelfklevende kussens
om aan de toonbank of loket te
hechten.
• Medium punt 1mm.
• Lijnbreedte 0,4mm.

•

•
•

zwarte houder, blauw schrijvend 615032
blister met 2 vullingen blauw
616069

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 pennenstandaard kenmerkt
zich door een stabiele uitvoering en
mooie vorm.

•

Door de rubberen afwerking aan de
onderzijde wordt het meubel
beschermd tegen krassen en kan het
niet wegglijden.
• Er wordt gebruik gemaakt van
documentechte inkt (ISO 12757).
• De pen zit bevestigd met een elegante
en robuuste metalen ketting.
• Navulbaar met de standaard DINvullingen.
balpenstandaard wit/zwart
balpenstandaard zwart
balpenstandaard chroom

615020
615021
390508

blauw/wit

106395

M
ISO
12757-2

Fellowes balpen met
standaard

NORM

M

Schneider balpen Klick-Fix
•
•
•
•
•

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

De Klick-fix pen met vast telesnoer is
ideaal voor elke plek waar altijd een
balpen nodig is.
• Zelfklevend met draaiknop en
verwisselbare vulling.
• Schneider is Emas gecertificeerd.
• Documentechte inkt volgens ISO
12757-2.

Product niet gevonden? Bel ons voor meer informatie!
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ISO
12757-2
NORM

M

Bic 4-kleurenbalpen

ISO
12757-2
NORM

•
•
•
•
•

Schrijft in 4 kleuren: blauw, zwart,
groen en rood.
Altijd de juiste kleur bij de hand.
Voorzien van officieel NF ecologisch
certificaat.
Schrijfbreedte medium.
Bic balpennen voldoen aan de
ISO12757-2 norm.

M

Bic 4-kleurenbalpen Fluo
•

Bic 4 kleuren balpen.
Schrijfkleuren blauw, zwart, rood en
Fluo Geel.
• Speciaal om te onderlijnen en/of te
markeren.
•

• Verpakkingseenheid doos à 12 stuks.
4-kleurenbalpen
616409

0.7

4-kleurenbalpen

616422

3-kleurenbalpen + potlood

616425

4-kleurenbalpen

616418

M

ISO
12757-2
NORM

Bic 3-kleurenbalpen met
vulpotlood

M

Bic 4-kleurenbalpen Grip
•
•

De Classic Bic 4 kleuren balpen met
soft rubber Grip voor extra comfort.
• Schrijfkleuren blauw, zwart, rood en
groen.
• Navulbaar.

Multifunctional balpen 3+1HB.
Schrijfkleuren blauw - zwart - rood +
0.7mm drukpotlood.
• Navulbaar.
• Inclusief gom top.
• Rubberen grip.
•

4-kleurenbalpen

616408

M

Bic 4-kleurenbalpen Stylus
•
ISO
12757-2
NORM

•

M

•

Bic 4-kleurenbalpen Shine
•

Bic 4 kleuren balpen Shine heeft een
zilveren body.
• Schrijfkleuren blauw, rood, groen en
zwart.

•
•

4-kleurenbalpen

616420

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
ISO12757-2 norm.

Product niet gevonden? Bel ons voor meer informatie!
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M

Papermate
4-kleurenbalpen Inkjoy
Quatro
•

Met de nieuwe Inkjoy Quatro van
Papermate met het revolutionaire
schrijfsysteem wordt schrijven een
fluitje van een cent.
• Het Inkjoy-schrijfsysteem start snel op,
vereist slechts een minimale
drukuitoefening en garandeert altijd
scherpe en zuivere lijnen.
• Levendige kleuren.
• Comfortabele brede knoppen.

•

Afgeronde knoppen voor extra
gebruiksgemak.
• Slanke houder: gemakkelijk
hanteerbaar.
• 4 kleuren.
• Schrijfbreedte medium.
• Verpakkingseenheid doos à 12 stuks.
standaard
615150
fun color
615151

M

Quantore 4-kleurenbalpen
•

Schrijft in vier kleuren: blauw, zwart,
groen en rood.
• Schrijfbreedte medium.

• Verpakkingseenheid doos à 12 stuks.
4-kleurenbalpen
616030

> GELPENNEN WEGWERP

0.4

Papermate gelpen

M

•

Paper Mate Gelpennen beschikken over
het Silk-Writer Gel-inktsysteem.
• Dat staat voor lijnen zo helder en zacht
als zijde.
• Door de extreem comfortabele gripzone
met contourringen wilt u niet meer
ophouden met schrijven.
• Met drukknopmechanisme.

Quantore gelpen drukknop
•

Puntgrootte 0,7mm.
• Schrijfbreedte 0,4mm.
• Verpakkingseenheid doos à 12 stuks.
zwart
614181
rood
614182
blauw
614183

•

Transparante houder met
drukknopsysteem.
• Met rubber grip voor meer
schrijfcomfort.
• Kunststof clip in schrijfkleur.
• Medium schrijfpunt.

• Verpakkingseenheid doos à 12 stuks.
zwart
614171
rood
614172
blauw
614173

ISO
27668
NORM

M

0.3

Bic Cristal Gel+

Pentel gelpen K157

•

•

De klassieke Cristal pen met gel inkt.
Voor superzacht schrijven.
• Houder en dop in schrijfkleur.
• Schrijfbreedte medium.
• Deze Bic schrijfwaren voldoen aan de
ISO27668 norm.
•

634

• Verpakkingseenheid doos à 12 stuks.
zwart
636431
rood
636432
blauw
636433

Gelroller met drukknopmechanisme
waardoor schrijfpunt weer in de houder
terugspringt.
• Rubber grip voor zeer comfortabel
schrijven.
• Schrijfbreedte 0,3mm.

• Verpakkingseenheid doos à 12 stuks.
zwart
614211
rood
614212
blauw
614213

Schrijfwaren
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DIN
16554-2
NORM

0.4

0.3

•

PILOT gelpen G2-07 en
G2-05
•
•
•
•
•
•

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.

Deze PILOT schrijfwaren voldoen aan
de DIN16554-2 norm.

• Verpakkingseenheid doos à 12 stuks.
0,3mm zwart
636181
0,3mm rood
636182
0,3mm blauw
636183

0,4mm zwart
0,4mm rood
0,4mm blauw

636171
636172
636173

0.4

PILOT Begreen gelpen B2P
0.3

•

Bic gelpen Gelocity Quick
Dry
•

Zeer sneldrogende Gel inkt,
minimaliseert de kans op vlekken.
• De gel inkt garandeert een zeer soepele
en vloeiende schrijfervaring.
• Zeer comfortabele grip dankzij de
rubberen houder.

•

De fijne 0.7mm schrijfpunt geeft een
lijnbreedte van 0.3mm.

• Verpakkingseenheid doos à 12 stuks.
0,3mm zwart
614251
0,3mm blauw
614253

PILOT introduceert de B2P (Bottle To
Pen).
• Deze navulbare gel-rollerball 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.
• Verpakkingseenheid doos à 10 stuks.
zwart
614491
rood
614492
blauw
614493
groen
614494

0.4

PILOT Begreen gelpen
G-Knock
•

PILOT G-Knock.
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.

• Verpakkingseenheid doos à 10 stuks.
zwart
614481
blauw
614483

ISO
27668
NORM

M

Bic gelpen Gelocity
•
•
•
•
•
•

Rubberen grip.
Drukknop.
Navulbaar.
Transparante houder.
Schrijfbreedte medium.
Deze Bic gelpennen voldoen aan de
ISO27668 norm.

• Verpakkingseenheid doos à 12 stuks.
zwart
636471
zwart + gratis Velocity Pro
drukpotlood
636511
blauw
636473
blauw + gratis Velocity Pro
drukpotlood
636513
rood
636472

0.4

PILOT gelpenvulling 2606
•

Navulling voor PILOT Gelpen G2, Vega
Gel, B2P en G-knock.

• Verpakkingseenheid doos à 12 stuks.
0,4mm zwart
636381
0,4mm rood
636382
0,4mm blauw
636383

Product niet gevonden? Bel ons voor meer informatie!
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M

Papermate gelpen Inkjoy
•

Eindelijk een gel pen waar je blij van
wordt, een gel pen die niet veegt.
• Gelpennen schrijven zeer vlot en mooi
met hun levendige en uitgesproken
lijnen, vaak zijn de inktvlekken echter
de spelbreker.
• Dus wat je ook schrijft, waar je ook aan
werkt, het wordt plots veel leuker met
deze unieke pennen.
• Fleur je schrijven, je tekenen op, spread
Joy met de Paper Mate Inkjoy gelpen.

• Verpakkingseenheid doos à 12 stuks.
zwart
612681
rood
612682
blauw
612683
lime
612674
paars
612678
roze
612679
groen
612684
geel
612685
oranje
612686
bruin
612687
framboosrood
612672
groen blauw
612673
grijs - blauw
612675
helder blauw
612677

etui à 4 stuks standaard kleuren 960543
etui à 4 stuks fun kleuren
960544

M

Papermate gelpen Inkjoy
Erasable
•

De nieuwe PaperMate Erasable is een
uitgumbare gelpen.
• Hij gebruikt gel inkt die makkelijk te
verwijderen is en geen enkel spoor
achterlaat.
• Geniet van een soepele schrijfervaring
en een modern uiterlijk.
• Navulbaar.

• Verpakkingseenheid doos à 12 stuks.
zwart
612691
rood
612692
blauw
612693

> GELPENVULLINGEN

M

Papermate gelpenvulling
Inkjoy Erasable

M

•

Papermate gelpenvulling
Inkjoy

•

•

Verpakkingseenheid blister à 3 stuks.
Gelpenvulling voor de Papermate
Inkjoy gelpennen.
• Sneldrogend en vegen niet.
•

F

•

zwart
rood
blauw

625851
625852
625853

•
•
•

Vullingen voor Erasable Gelpen.
Levendige uitwisbare gel-inkt, schoon
corrigeren, corrigeer zo vaak u wilt.
Direct overschrijfbaar.
Soepele constante schrijflijnen.
Fijne schrijflijn voor precisie.
Verpakkingseenheid blister à 2 stuks.

zwart medium
blauw medium
zwart fijn
blauw fijn

Product niet gevonden? Bel ons voor meer informatie!

625871
625873
625881
625883
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> GELPENVULLINGEN

0.3

Bic uitwisbare gelpen
Gelocity Illusion
•
•
•
•
•
•

Schrijfkleur zwart, rood of blauw.
Navulbaar.
Verwijderbare inkt met
thermosensitieve technologie.
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.

0.3

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.
•

• Verpakkingseenheid doos à 12 stuks.
0,3mm zwart
614361
0,3mm rood
614362
0,3mm blauw
614363

• Verpakkingseenheid doos à 12 stuks.
zwart
625801
rood
625802
blauw
625803

> ROLLERPENNEN WEGWERP

0.7

0.5

Uni-ball rollerpen Eye Fine
•
•

•
•
•
•
•

Soepel schrift, sprankelende kleuren.
Roller met vloeibare Super Ink:
bestendige pigmenten, permanent,
water- en lichtbestendig.
Heldere kleuren.
Duurzame kleuren.
Exclusief systeem Uni-flow, voor een
vloeiend schrift.
Glijdt over het papier zonder te
krassen.
Punt 0.7mm, medium schrift.

• Verpakkingseenheid doos à 12 stuks.
0.5mm zwart
615161
0.5mm rood
615162
0.5mm blauw
615163

0.7mm zwart
0.7mm rood
0.7mm blauw

615141
615142
615143

0.5

Stabilo rollerpen
Worker Colorful
•
•

•

•
•
•
•

Hoogwaardige liquid-ink rollerbal.
Zachte gripzone over het gehele
oppervlak van de pen voor een zeer
comfortabele en ergonomische grip.
De high speed schrijfpunt zorgt voor
onvermoeibaar en ontspannen
schrijven.
Het onverwoestbare gereedschap voor
dagelijks gebruik.
Zicht op inktniveau.
Inkt op waterbasis.
Schrijfbreedte 0,5mm.
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0.5

Stabilo rollerpen
pointVisco
•
•

•

zwart
rood
blauw
groen

632641
632642
632643
632644

•
•
•
•

Voor een revolutionaire
schrijfbelevenis.
De nieuwe Stabilo pointVisco is een
rollerball met baanbrekende low
viscosity inkt technologie.
Glijdt sneller over papier.
Vlekt niet, krast niet, droogt sneller.
Anti-slip gripzone en clip.
Robuuste punt.
Schrijfbreedte 0,5mm.

• Verpakkingseenheid doos à 10 stuks.
46 zwart
636010
40 rood
636012
41 blauw
636013
36 groen
636014
58 lila
636018
56 roze
636019
51 lichtblauw
636023
43 lichtgroen
636024
• Verpakkingseenheid per set.
etui à 10 stuks assorti

636029

Schrijfwaren

0.4

Pentel rollerpen
Energel-X
•

•

•
•

•

De Pentel Energel BL107 met
drukknopmechanisme schrijft
verrassend soepel, droogt bijzonder
snel en vlekt niet.
Het is de ideale samensmelting van gel
en vloeibare inkt die zorgt voor een
ongeëvenaard schrijfgenot.
De pen is verkrijgbaar in 8 verschillende
kleuren, waaronder 4 trendy kleuren.
De pen bestaat voor 87% uit
gerecycled materiaal en is navulbaar
met de LR7 vulling.
Schrijfbreedte 0,4mm.

0.4

Pentel rollerpen R50
•
•
•
•

Verpakkingseenheid doos à 12 stuks.
zwart
614501
rood
614502
blauw
614503
groen
614504
lichtblauw
614513

•
•

•

Groene kunststof houder.
Inkt op waterbasis.
Clip met kleurcodering.
De meest verkochte rollerpen ter
wereld.
Dit product bestaat voor 76% uit
gerecycled materiaal, uitgezonderd de
inkt.
Schrijfbreedte 0,4mm.

• Verpakkingseenheid doos à 12 stuks.
zwart
636101
rood
636102
blauw
636103
groen
636104

0.4

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.
Schrijfbreedte 0,7mm.

0.3

Pentel rollerpen R56
•

Groene kunststof houder.
Voor dun schrift.
• Clip met kleurcodering.
• Dit product bestaat voor 76% uit
gerecycled materiaal, uitgezonderd de
inkt.
• Schrijfbreedte 0,3mm.
•

•

Verpakkingseenheid doos à 12 stuks.
zwart
614281
rood
614282
blauw
614283

0.4
0.3

0.6

0.4

PILOT rollerpen V-ball Grip
V5-V7-V10

•
•
•
•

Geeft een vulpengevoel door optimale
dosering.
Vloeibare inkt met capillair systeem.
Rubberen grip voor soepel schrijven.
Met klikdop.
Schrijfbreedte V5=0,3 V7=0,4 en
V10=0,6mm.

0.3

•

Verpakkingseenheid doos à 12 stuks.
0,3mm zwart
636141
0,3mm rood
636142
0,3mm blauw
636143

PILOT rollerpen HiTecpoint V5-V7
•

•

• Verpakkingseenheid doos à 12 stuks.
zwart
636001
rood
636002
blauw
636003
groen
636004

0,4mm zwart
0,4mm rood
0,4mm blauw

636151
636152
636153

0,6mm zwart
0,6mm rood
0,6mm blauw

636191
636192
636193

•
•
•
•

Carbide microschrijfkogeltje in
vormvast wolfraam op een
driepuntsvatting.
Geeft een vulpengevoel door een zacht
schrift.
Met inktvoorraad venster.
Met klikdop.
Schrijfbreedte V5=0,3 en V7=0,4mm.

• Verpakkingseenheid doos à 12 stuks.
0,3mm zwart
636231
0,3mm rood
636232
0,3mm blauw
636233
0,3mm groen
636234

0,4mm zwart
0,4mm rood
0,4mm blauw

Product niet gevonden? Bel ons voor meer informatie!

636251
636252
636253
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•

Uitgumbaar.
Navulbaar met vulling 2261.
• Schrijfbreedte 0,4mm.
•

0.4

PILOT rollerpen Frixion
Uitgumbaar
•

Write-delete-repeat rollerpen in één.
Zonder gum, zonder wisser, zonder
papierbeschadigingen.
• De speciale inkt reageert op warmte,
door wrijving met het rubber uiteinde
van de pen wordt de inkt onzichtbaar.
• Hoogstaande technologie.
•

• Verpakkingseenheid doos à 12 stuks.
zwart
635971
rood
635972
blauw
635973
groen
635974
lichtblauw
635978
paars
635979
oranje
635976
roze
635977
gum voor Frixion
720255

0.4

0.3

PILOT inktroller HiTecpoint retractable
V5-V7
•
0.4

0.3

PILOT inktroller Begreen
Hi-Tecpoint V5-V7

•

Verpakkingseenheid doos à 10 stuks.
0,3mm zwart
636641
0,3mm rood
636642
0,3mm blauw
636643

•

•
•

De milieuvriendelijke Hi-Tecpoint met
"Pure Liquid Ink V-System".
• Navulbaar met inktpatronen.

0,4mm zwart
0,4mm rood
0,4mm blauw

636651
636652
636653

•
•

Sensationeel, Hi-Tecpoint inktroller met
drukknopmechanisme. •
Carbide microschrijfkogeltje in
vormvast wolfraam op een
driepuntsvatting.
Geeft een vulpengevoel door een zacht
schrift.
Navulbaar met vullingen 2215 en 2217.
Schrijfbreedte 0,3 en 0,4mm.

• Verpakkingseenheid doos à 12 stuks.
0,3mm zwart
636301
0,3mm rood
636302
0,3mm blauw
636303

0,4mm zwart
0,4mm rood
0,4mm blauw

636311
636312
636313

0,7mm zwart
0,7mm rood
0,7mm blauw

600921
600922
600923

ISO
14145-2
NORM

0.7

0.4

Bic rollerpen Glide Pro
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.
De houder heeft een rubber
geprofileerde vingergrip.
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.

•
•
•
•

•

Verpakkingseenheid doos à 12 stuks.
zwart
614261
rood
614262
blauw
614263

•
•

0.4

Pentel rollerpen BL77
•

•
•
•
•
•

Ideale samensmelting van gel en
vloeibare inkt zorgen voor een
ongeëvenaard schrijfcomfort.
Droogt snel, vlekt niet.
De schrijfpunt is in metaal gevat.
Houder heeft een rubber vingergrip en
een metalen clip.
Met drukknopmechanisme.
Navulbaar met Pentel LR7 vulling.

640

Free Ink technolgy.
Inkt op water basis garandeert een
ultra zachte schrijfervaring.
Metalen clip.
Navulbaar.
Vrij van PVC en zware metalen.
Leverbaar in de schrijfbreedte 0,5 en
0,7mm.
Bic rollerpennen voldoen aan de
ISO14145-2 norm.

0.4

•

Dit product bestaat voor 54% uit
gerecycled materiaal, uitgezonderd de
inkt.
• Schrijfbreedte 0,4mm.

Stabilo rollerpen Bionic
•
•

•

Verpakkingseenheid doos à 12 stuks.
zwart
614441
rood
614442
groen
614444
blauw
614443
paars
614449

•
•
•
•
•
•

Technisch geavanceerde rollerball met
liquid ink systeem.
Ergonomische vormgeving.
Precisie punt voor perfect handschrift.
Inkt op waterbasis.
Navulbaar met alle Stabilo bionic refills.
Comfortabele soft gripzone.
Free-ink systeem.
Schrijfbreedte 0,4mm.

•

Per stuk leverbaar.

• Besteladvies doos à 5 stuks.
zwart
633251
rood
633252
blauw
633253
groen
633254
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1.0

Uni-ball rollerpen
Jetstream RT
•

Onmiddellijk droog, ideaal voor
linkshandigen.
• Roller Super Ink: bestendige pigmenten,
permanent, water- en lichtbestendig.
• Uiterst vlot en zacht schrift.
• Punt 1mm, medium schrift.

• Verpakkingseenheid doos à 12 stuks.
zwart
615144
rood
615146
blauw
615145

> ROLLERPENVULLINGEN

1.0

0.4

Uni-ball rollerpenvulling
Jetstream
•

Rollerpenvulling geschikt voor SXN-210
(Jetstream).

Pentel rollerpenvulling
LR7
zwart
rood
blauw

625211
625212
625213

•

Vullingen voor de Pentel Energel BL37,
BL57, BL77 en BL107.

• Verpakkingseenheid doos à 12 stuks.
0,4mm zwart
637051
0,4mm rood
637052
0,4mm blauw
637053

0.4

PILOT rollerpenvulling
Frixion 2261
•
•
•

•
•
•

Uitgumbare Frixionvulling.
Zonder gum, zonder wisser, zonder
papierbeschadigingen.
De speciale inkt reageert op warmte,
door wrijving met het rubber uiteinde
van de pen wordt de inkt onzichtbaar.
Hoogstaande technologie.
Schrijfbreedte 0,4mm.
Direct overschrijfbaar.

• Verpakkingseenheid doos à 12 stuks.
zwart
637751
rood
637752
groen
637754
oranje
637756
paars
637758
roze
637759
lichtblauw
637763
blauw/ zwart
637761

PILOT rollerpenvulling HiTecpoint 2237/2238
•

Inktpatronen voor PILOT HiTecpoint
Begreen 2237, 2238.

0.7

zwart
rood
blauw

609321
609322
609323

0.5

0.4

Parker rollerpenvulling
Stabilo rollerpenvulling
Bionic
•
•

Vulling voor bionic rollerball.
Schrijfbreedte 0,4mm.

•

rood
blauw
groen

625992
625993
625994

Geschikt voor iedere Parker Rollerball.
Biedt lange schrijflengte met zeer
gelijkmatige inkttoevoer.
• Verpakt per blister.
•

• Verpakkingseenheid per blister.
blister 0,5mm zwart
637661
blister 0,5mm blauw
637663
blister 0,7mm zwart
637651
blister 0,7mm blauw
637653

Product niet gevonden? Bel ons voor meer informatie!
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Schrijfwaren
> FIJNSCHRIJVERS WEGWERP

0.4

Bic fijnschrijver Intensity
•
•
•
•
•

•

Bic fineliner inkt op waterbasis.
Punt van 0,8 mm voor een fijne
lijnbreedte van 0,4 mm.
Ideaal om te schrijven, kleuren en
ontwerpen.
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.

• Verpakkingseenheid doos à 12 stuks.
zwart
632161
rood
632162
blauw
632163
groen
632164
roze
632169
assorti
632168

1.0

Papermate fijnschrijver
Flair

• Verpakkingseenheid doos à 12 stuks.
zwart
633301
rood
633302
blauw
633303

•

Met nylon punt.
Inkt op waterbasis.
• Houder en dop in schrijfkleur.
• Schrijfbreedte 1mm.
•

0.4

Quantore fijnschrijver

• Verpakkingseenheid doos à 10 stuks.
zwart
632131
rood
632132
blauw
632133

•
•

Verpakkingseenheid per set.
set à 3 kleuren
set à 4 kleuren

Met nylon punt.
Inkt op waterbasis.
• Dop met kliksluiting.
• Schrijfbreedte 0,4mm.
•

633304
633305

• Verpakkingseenheid per set.
set à 5 kleuren
set à 10 kleuren

632029
632139

• Besteladvies doos à 12 stuks.
zwart
rood
blauw
groen

632101
632102
632103
632104

0.3
0.4

PILOT fijnschrijver SW-10
PP
•
•
•
•
•

Fineliner Razor Point met slijtvaste in
metaal gevatte penpunt.
Metalen clip.
Inkt op waterbasis.
Schrijfbreedte 0,3mm.
Per stuk leverbaar.

PILOT fijnschrijver SW-PPF
•
•

Besteladvies doos à 12 stuks.
zwart
rood
blauw
groen

•

632201
632202
632203
632204

•
•
•
•

Fineliner met slijtvaste penpunt.
Dop met kliksluiting en metalen clip.
Viltschrijver.
Inkt op waterbasis.
Schrijfbreedte 0,4mm.
Per stuk leverbaar.
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Schrijfwaren

0.3

Staedtler fijnschrijver 334
Triplus

• Verpakkingseenheid doos à 10 stuks.
zwart
632091
rood
632092
blauw
632093

•

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.
•

0.4

Pentel fijnschrijver NMF50
•

•

Verpakkingseenheid per set.
set à 4 kleuren
set à 10 kleuren
set à 36 kleuren

632099
632098
632097

Ultradunne schrijfpunt van 0,4mm in
metaal.
• Watervast.
• Ook geschikt voor glas, kunststof,
foto's e.d.

• Verpakkingseenheid doos à 12 stuks.
zwart
632011
rood
632012
blauw
632013

0.4

Pentel fijnschrijver S520
•

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 0,4mm.

NOTITIEBOEKEN

ISO
14145-2
NORM

0.7

0.1

Staedtler fijnschrijver 308
Pigment
•
•
•
•
•
•

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 ISO14145-2 norm.
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• Verpakkingseenheid doos à 10 stuks.
0,05mm
633228
0,1mm
633221
0,2mm
633226
0,3mm
633222
0,4mm
633227
0,5mm
633223
0,6mm
633229
0,7mm
633224
0,8mm
633230
1,0mm
633235
1,2mm
633236
0.3-2.0mm
633237
• Verpakkingseenheid per set.
set à 4 stuks assorti (1-3-5-7mm)

633225
set à 6 stuks assorti 4+2 gratis
633220
set à 7 stuks assorti met gratis
vulpotlood
633243

Kijk in hoofdstuk 7, op pagina 421 voor
een uitgebreide range notitieboeken, in
verschillende formaten en uitvoeringen.

• Verpakkingseenheid doos à 12 stuks.
zwart
711101
rood
711102
blauw
711103
groen
711104

Schrijfwaren

0.4

Stabilo fijnschrijver Point
88 sets
•
•
•
•
•
•
•
•

De fineliner om mee te schrijven,
tekenen en schetsen.
In prachtige kleuren.
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.

etui à 6 kleuren
etui à 10 kleuren
etui à 20 kleuren
colorparade rood
blik à 50 kleuren

633146
633150
633174
633130

0.4

Stabilo fijnschrijver Point
88
•
•
•
•
•
•
•
•

De fineliner om mee te schrijven,
tekenen en schetsen.
In 25 prachtige kleuren.
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.

• Verpakkingseenheid doos à 10 stuks.
36 groen
633134
40 rood
633132
41 blauw
633133
46 zwart
633131
54 oranje
633136
55 paars
633148
56 roze
633138

0.8

Stabilo Greenpoint
•
•
•

•
•
•

Stabilo Greenpoint.
87% gerecycled plastic.
De Greenpoint is een viltstiftpen met
extra sterke 0,8mm dikke punt voor
schrijven, schetsen en accentueren.
Leverbaar in 6 kleuren.
Inkt op waterbasis.
De Stabilo Greenpoint is de eerste pen
ter wereld met een 'Cradle to Cradle'
certificaat.

0.3

Stabilo fijnschrijver
Sensor
•

• Verpakkingseenheid doos à 10 stuks.
zwart
630651
rood
630652
blauw
630653

Unieke fineliner met sensor
technologie.
• De op een microvering gemonteerde
schrijfpunt zorgt voor een soepele
schrijfstijl.
• Inkt op waterbasis.
• Schrijfbreedte fijn 0,3mm.

• Verpakkingseenheid doos à 10 stuks.
zwart
633151
rood
633152
blauw
633153
groen
633154
lichtgroen
633244
roze
633245
lila
633246
turquoise
633247
• Verpakkingseenheid per set.
etui à 4 kleuren
etui à 8 kleuren

633168
633248

Product niet gevonden? Bel ons voor meer informatie!
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Phone en Tablet schrijfwaren
> SMARTPHONE- EN TABLET SCHRIJFWAREN

M

Bic 4-kleurenbalpen Stylus
•
•
M

•

Bic balpen Cristal Stylus
•

De wereldberoemde Bic cristal balpen
is er nu ook in Stylus uitvoering.
• Uiteraard voor een Bic prijs.

•

blister à 1 stuk blauw
doos à 12 stuks blauw

969987
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
smartphone.
Schrijfbreedte medium.
Bic balpennen voldoen aan de
ISO12757-2 norm.

zwart

616418

zwart
chroom

600119
600120

zwart

435215

Cross Stylus- Balpen
Tech2

0.5

Stabilo Smartball 2.0
•
•
•
•
•
•

Voor iedereen met een smartphone of
tablet.
Ontspannen schrijfcomfort door de
gripzone.
Touchscreen-tip voor super snelle
bediening van smartphones en tablets.
Aparte versie voor linkshandigen en
rechtshandigen.
Documentenechte blauwe en zwarte
inkt.

•

Schrijfbreedte 0,5 mm.
• Navulbaar met Stabilo balpen vullingen.
• Clip 360° draaibaar.

•

•

•

Per stuk leverbaar.
VerpakkingseenheId doos à 5 stuks.
rechtshandig zwart/ blauw
610391
rechtshandig zwart/ kiwi
610392
rechtshandig zwart/ oranje
610395
linkshandig zwart/ blauw
610390

•

•

•
•

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.
Levenslange garantie op de
schrijfinstrumenten van Cross.

Kensington Stylus
Virtuoso Tablet
•

Tablets zijn leuk om te gebruiken,
totdat u zich realiseert dat elke keer
wanneer u het tabletscherm aanraakt
om te navigeren of te typen, er weer
een nieuwe vlek op het scherm komt.
• De zachte punt biedt gemak, u kunt uw
tablet ermee bedienen en het laat geen
krassen achter op het scherm.
• Chromen zakclip.
• Compatibel met tablets en
smartphones.
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Hama Stylus Slim pen
•
•

•
•

zwart

436220

•

Soft-Touch-punt voor bijzonder exact
bedieningscomfort.
Input-pen waarmee men makkelijk en
voorzichtig op het touchscreen kan
werken.
Uiterst slanke vormgeving.
Met een cliphouder.
Stevige behuizing.

Correctiemiddelen
> CORRECTIEROLLERS EN -TAPES

Tipp-Ex correctieroller
Micro tape Twist
•

Klein formaat correctieroller.
De gepatenteerde draai-dop beschermt
de tape.
• Uitstekende hechting.
• Direct overschrijfbaar.
•

Tipp-Ex correctieroller
Pocket Mouse Mini

•

Kan direct gefaxt of gekopieerd
worden.
• 5mmx8m.
• Per stuk leverbaar.

•

5mm breed en 6m lange correctietape.
Direct overschrijfbaar, wit-echt.
• Optimale hechting.
• Handzame ergonomische vormgeving.
• Gemakkelijk mee te nemen.
•

•

Besteladvies doos à 10 stuks.
5mmx8m
VE:10
416148

•

•
•
•
•

4,2mm breed en 10m lange
correctietape.
Direct overschrijfbaar.
Optimale hechting.
Handzame, ergonomische vormgeving
met tape-beschermkap.
Gemakkelijk mee te nemen.

Per stuk leverbaar.
Besteladvies doos à 10 stuks.
5mm
VE:10
416547
•

Tipp-Ex correctieroller
Easy Correct

Tipp-Ex correctieroller
Pocket Mouse
•

•

•
•
•
•

•

Per stuk leverbaar.

•
• Besteladvies doos à 10 stuks.
4,2mm
VE:10
416545

•

Zijwaarts corrigeren.
Zeer eenvoudig in gebruik.
Tape van topkwaliteit.
Uitstekende hechting.
Direct overschrijfbaar.
Kan direct gefaxt of gekopieerd
worden.
4,2mmx12m.

•

Per stuk leverbaar.
Besteladvies doos à 10 stuks.
4,2mm
VE:10
416143
box 15+5 gratis
VE:20
416140
•

Tipp-Ex correctieroller
Exact-Liner Ecolutions
•
•
•
•
•
•

Correctie roller in pen model om exact
en precies te corrigeren.
Direct overschijfbaar.
Uitstekende hechting.
Eenvoudig in gebruik.
Kan direct gefaxt of gekopieerd
worden.
Brede tape.

•
•

Tipp-Ex Ecolutions
correctieroller mini

5mmx6m.
Correctieroller gemaakt uit 80%
gerecycled materiaal.

•
•

Per stuk leverbaar.
• Besteladvies doos à 10 stuks.
5mm
VE:10
416154

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.

Tipp-Ex correctieroller
Easy Refill Ecolutions
•
•
•
•
•
•

De nieuwste navulbare correctieroller
van Tipp-Ex.
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.

•

Per stuk leverbaar.

• Besteladvies doos à 10 stuks.
5mm correctieroller VE:10
416151
navulcassette
VE:10
416152
box 15 + 5 gratis
VE:20
416145

Product niet gevonden? Bel ons voor meer informatie!
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Correctiemiddelen

Pritt correctieroller Micro

Pritt correctieroller
Miniroller

•

•

•

•

Blister met 3 gekleurde correctierollers.
Uiterst geschikt om mee te nemen.
• Onmiddellijk overschrijfbaar.
• 5mm voor één regel.
• Bandlengte: 6m.

Kleine correctieroller.
Uiterst geschikt om mee te nemen.
• Onmiddellijk overschrijfbaar.
• 4,2mm voor 1 regel gedrukte tekst.
• Bandlengte: 6m.

•

Per stuk leverbaar.

• Besteladvies doos à VE's.
4,2mm
VE:10

416543

Pritt correctieroller
navulbaar Flex
•
•
•
•
•

•
•

Navulbare correctieroller.
Onmiddellijk overschrijfbaar.
Soepele applicatie en schone correctie
dankzij de flexibele applicator.
Tweezijdige correctie: trekken voor een
hele regel, duwen voor een letter.
Omhulsel van min. 50% gerecycled
post-consumer plastic, 100%
recyclebaar.
Intrekbare punt.
Eenvoudig hervulbaar om verspilling te
voorkomen en geld te besparen.

•
•

Bandlengte: 12m.
Per stuk leverbaar.

• Besteladvies doos à VE's.
4,2mm houder + vulling VE: 5
4,2mm navulling
VE: 10
6mm houder + vulling VE: 5
6mm navulling
VE: 10
4,2mm houder +
vulling box 12+4gratis
4,2mm navulling box
12+4 gratis

416510
416512
416526
416527
416511
416513

Pritt correctieroller
Compact Flex

Pritt correctieroller
Eco Flex

•

•

•
•
•
•

•
•

Droog correctiemiddel.
Onmiddellijk overschrijfbaar.
Soepele applicatie en schone correctie
dankzij de flexibele applicator.
Tweezijdige correctie: trekken voor een
hele regel, duwen voor een letter.
Omhulsel van min. 50% gerecycled
post-consumer plastic, 100%
recyclebaar.
Met beschermdop.
Bandlengte: 10m.

•
•

•

Per stuk leverbaar.
Besteladvies doos à VE's.
4,2mm
VE:10
6mm
VE:8
6mm op blister
VE:10
4,2mm box 12+4 gratis

•

•

416556
416559
416558
416557

•

•

Droog correctiemiddel.
Onmiddellijk overschrijfbaar.
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
post-consumer plastic, 100%
recyclebaar.
Met beschermdop. Bandlengte: 10m.

•

Per stuk leverbaar.
Besteladvies doos à 10 stuks.
4,2mm
VE: 10
416562
•

Product niet gevonden? Bel ons voor meer informatie!
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Correctiemiddelen
> CORRECTIEVLOEISTOF

> CORRECTIEPENNEN

Pentel correctiepen
•

Correctiepen met ventielpunt.
Uiterst nauwkeurige correcties.
• Droogt nooit uit.
• Ook voor fotokopieën.
•

Pritt Correct-it
correctiepen

Tipp-Ex correctievloeistof
Rapid

•
•

Sneldrogende correctievloeistof met
extra dekking.
• De vloeistof blijft langer goed en
verhardt niet.
• Nauwkeurig corrigeren dankzij het
driehoekige correctiesponsje.

• Verpakkingseenheid doos à 12 stuks.
12ml
VE:12
416165

•
•
•

Per stuk leverbaar.
• Besteladvies doos à 10 stuks.
20ml
VE:10
416136

•
•
•

De oplossing voor precisiecorrecties.
Nieuw toevoersysteem voor optimaal
gemak en controle.
Met metalen schuifkogel.
Sneldrogend.
Gemakkelijk mee te nemen.
Kleur wit.

8ml

2 stuks op blister

416137

Tipp-Ex correctiepen
Shake 'n Squeeze
•
•

Pritt correctievloeistof
Correct-it

•
•

•

Superdekkende correctievloeistof in
handige flacon.
• Met borsteltje.

•

Per stuk leverbaar.
• Besteladvies doos à 10 stuks.
20ml VE:10

•
•

416131

•

Correctiepen van 8ml.
Nieuw toevoersysteem voor optimaal
gemak en controle.
Met metalen schuifkogel.
Precieze correctie en goede dekking.
Sneldrogend.
Gemakkelijk mee te nemen.
Kleur wit.

•

Per stuk leverbaar.
Besteladvies doos à 10 stuks.
8ml
VE:10
416153
blister 2+1 gratis
VE:10
416157
•

> CORRECTIEROLLERS EN -TAPES

Quantore
correctievloeistof

Quantore correctieroller
•

•

Superdekkende correctievloeistof in
handige flacon.
• Met borsteltje.
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•

Per stuk leverbaar.
• Besteladvies doos à 10 stuks.
20ml
VE:10
416144

De handige correctieroller.
Droog correctiemiddel, onmiddellijk
overschrijfbaar.
• 4,2mm voor één regel gedrukte tekst.
•

4,2mm x 12m

416581

Viltstiften
> VILTSTIFTEN VOOR WHITEBOARDS

1.5

Bic Velleda
whiteboardstift 1701
Ecolutions
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Whiteboardstift op alcoholbasis.
Droog uitwisbaar.
Heldere kleuren.
Dop in schrijfkleur.
Groot inktreservoir.
Lange levensduur.
Neutrale geur.
Duurzame geblokkeerde ronde punt.
Vrij van PVC en zware metalen.
Schrijfbreedte 1,5mm.

1.5

Bic Velleda
whiteboardstift 1721
• Verpakkingseenheid doos à 12 stuks.
zwart
919901
rood
919902
blauw
919903
groen
919904

•
•
•
•
•
•

•

Verpakkingseenheid per set.
set à 4 stuks assorti

•

919909

•

Whiteboardstift op alcoholbasis.
Droog afwisbaar.
Heldere kleuren.
Dop in schrijfkleur.
Neutrale geur.
Duurzame geblokkeerde fijne punt.
Penmodel.
Schrijfbreedte 1,5mm.

• Verpakkingseenheid doos à 24 stuks.
zwart
920239
rood
919922
blauw
919923
groen
919924
• Verpakkingseenheid per set.
set à 4 stuks assorti

919929

1.4

Bic Velleda
whiteboardstift 1741
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pocketformaat.
Whiteboardstift op keton basis.
Droog uitwisbaar, zelfs na enkele
dagen.
Heldere kleuren.
Dop in schrijfkleur.
Lange levensduur.
Duurzame geblokkeerde fijne punt.
Vrij van PVC en zware metalen.
Schrijfbreedte 1,4mm.

2-3

Bic Velleda whitebordstift
Liquid
• Verpakkingseenheid doos à 12 stuks.
zwart
920261
rood
920262
blauw
920263
groen
920264

•
•
•
•
•

•

Verpakkingseenheid per set.
set à 4 stuks assorti
set à 8 stuks assorti

•

920274
920278

•
•

1.5-3

Bic Velleda Liquid Ink Pocket Marker.
Zeer duurzame ronde punt.
Inkt op basis van alcohol.
Vloeibare inkt technologie.
Ultra uitwisbaar, ook na enkele dagen.
Weinig geur.
Kunststof houder.
Medium punt.

• Verpakkingseenheid doos à 12 stuks.
zwart
630591
rood
630592
blauw
630593
groen
630594
• Verpakkingseenheid per set.
set à 4 stuks assorti

630595

1.5-3

edding Ecoline
whiteboardmarkers 28

edding
whiteboardmarkers 360
•

•
•
•

•
•
•

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.
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Minstens 90% van het gebruikte
kunststof bestaat uit gerecycled
materiaal en 83% daarvan is gemaakt
van post consumer materiaal.
• Schrijfdikte 1,5-3mm.

•
•
•

•

Verpakkingseenheid doos à 10 stuks.
zwart
630451
rood
630452
blauw
630453
groen
630454

•
•
•
•

•

Verpakkingseenheid per set.
set à 4 stuks assorti

630379

•

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.

• Verpakkingseenheid doos à 10 stuks.
zwart
631021
rood
631022
blauw
631023
groen
631024
• Verpakkingseenheid per set.
blister 4 stuks assorti
etui à 4 stuks assorti

630249
631029

Viltstiften

1.5-3

Legamaster
whiteboardstift TZ100
•
•
•
•
•
•

Viltstift voor whiteboard en flipover
met reukarme inkt op alcoholbasis.
Kunststof houder.
Navulbaar.
Lengte 13,8cm, Ø14mm.
Ronde punt.
Schrijfbreedte ca. 1,5-3mm.

•

Verpakkingseenheid doos à 10 stuks.
zwart
920311
rood
920312
blauw
920313
groen
920314

3.0

Pentel whiteboardstift
MWL5M
•
•

Verpakkingseenheid per blister.
blister 2 stuks zwart
920371
blister 2 stuks rood
920372
blister 2 stuks blauw
920373
blister 2 stuks groen
920374
blister à 4 stuks assorti
920375
• Verpakkingseenheid per set.
etui à 4 stuks assorti

920319

• Besteladvies doos à 10 stuks.
zwart
rood
blauw
groen

630531
630532
630533
630534

• Verpakkingseenheid per set.
set à 4 stuks assorti

630539

•

•
•
•

•

Whiteboardmarker met vloeibare inkt.
Een uniek pompsysteem voorkomt dat
marker niet kan uitdrogen ook al laat u
de marker zonder dop liggen.
Sterke schrijfpunt.
Droog uitwisbaar.
Dit product bestaat voor 50% uit
gerecycled materiaal, uitgezonderd de
inkt.
Schrijfbreedte 3mm.

• Verpakkingseenheid doos à 12 stuks.
zwart
920331
rood
920332
blauw
920333
groen
920334
• Verpakkingseenheid per set.
set à 4 stuks assorti

920339

1.5

Quantore whiteboardstift
•
•
•
•
•
•
•
•

Whiteboardstift op alcoholbasis.
Droog uitwisbaar.
Heldere kleuren.
Dop in schrijfkleur.
Groot inktreservoir.
Lange levensduur.
Duurzame ronde punt.
Schrijfbreedte 1-1.5mm.

ISO
14001
NORM

PILOT Begreen
whiteboardmarker 5080

1-2

•

Staedtler Lumocolor
whiteboardstift 351
•
•
•
•
•
•
•

Geurloos en droog uitwisbaar.
Navulbaar.
Met ronde punt.
Dry Safe inkt: de stift kan enkele dagen
open liggen zonder in te drogen.
Bestaat voor 22% uit gerecycled
materiaal polypropyleen.
Bevat geen zware metalen, xyleen of
tolueen.
Schrijfbreedte 1-2mm.

2-3

•
•
•

Verpakkingseenheid doos à 10 stuks.
zwart
920381
rood
920382
blauw
920383
groen
920384

•
•
•

•

Verpakkingseenheid per set.
etui à 4 stuks assorti
etui à 6 stuks assorti

•

920399
920398

•
•

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.

• Verpakkingseenheid doos à 10 stuks.
zwart
919931
rood
919932
blauw
919933
groen
919934
oranje
919936
• Verpakkingseenheid per set.
etui à 5 stuks assorti
magn.houder met
5 stiften assorti
magn.houder met 5 stiften
en borstel

919885
920284
920232

• Verpakkingseenheid doos à 12 stuks.
vulling zwart
630271
vulling rood
630272
vulling blauw
630273
vulling groen
630274
vulling oranje
630276

Product niet gevonden? Bel ons voor meer informatie!
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Viltstiften
> VILTSTIFTEN VOOR OVERHEADSHEETS

0.4
0.4

Staedtler Lumocolor
permanent S313

Staedtler Lumocolor Non
permanent S311
•
•
•
•
•

Afwasbaar.
Inkt op waterbasis.
Bestaat voor 39% uit gerecycled
materiaal polypropyleen.
Superfijn.
Schrijfbreedte 0,4mm.

• Verpakkingseenheid doos à 10 stuks.
zwart
920601
rood
920602
blauw
920603

•

• Verpakkingseenheid per set.
set à 4 stuks assorti

•

920670

•
•

•

Universele stift voor vrijwel alle
oppervlakken.
Watervaste inkt op alcoholbasis.
Bestaat voor 39% uit gerecycled
materiaal polypropyleen.
Superfijn.
Schrijfbreedte 0,4mm.

• Verpakkingseenheid doos à 10 stuks.
zwart
920501
rood
920502
blauw
920503
groen
920504
• Verpakkingseenheid per set.
set à 4 stuks assorti 313-WP4 920672
set à 6 stuks assorti 313-WP6 920516
set à 8 stuks assorti 313-WP8 920673

0.6

Staedtler Lumocolor
permanent F318
•
0.6

•

Staedtler Lumocolor Non
permanent F316
•

Afwasbaar.
Inkt op waterbasis.
• Bestaat voor 39% uit gerecycled
materiaal polypropyleen.
• Fijn.
• Schrijfbreedte 0,6mm.
•

•
• Verpakkingseenheid doos à 10 stuks.
zwart
920621
rood
920622
blauw
920623
groen
920624
•

Verpakkingseenheid per set.
set à 4 stuks assorti

•
•
•
•
•

920676

•

Universele stift voor vrijwel alle
oppervlakken.
Watervaste inkt op alcoholbasis.
Dry Safe, kan dagenlang open liggen
zonder uitdrogen.
Fijn.
Sneldrogend.
Zwart is UV bestendig.
Bestaat voor 39% uit gerecycled
materiaal polypropyleen.
Fijn.
Schrijfbreedte 0,6mm.

• Verpakkingseenheid doos à 10 stuks.
zwart
920521
rood
920522
blauw
920523
groen
920524
• Verpakkingseenheid per set.
set à 4 stuks assorti
set à 6 stuks assorti
set à 8 stuks assorti

920690
920536
920691

1.0

Staedtler Lumocolor
permanent M317
•
1.0

•

Staedtler Lumocolor Non
permanent M315
•
•
•
•
•

Afwasbaar.
Inkt op waterbasis.
Bestaat voor 39% uit gerecycled
materiaal polypropyleen.
Medium.
Schrijfbreedte 1mm.
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•
• Verpakkingseenheid doos à 10 stuks.
zwart
920641
rood
920642
blauw
920643

•
•
•
•

•

Verpakkingseenheid per set.
set à 4 stuks assorti
set à 6 stuks assorti

920674
920656

•
•

Universele stift voor vrijwel alle
oppervlakken.
Watervaste inkt op alcoholbasis.
Dry Safe, kan dagenlang open liggen
zonder uitdrogen.
Medium.
Sneldrogend.
Zwart is UV bestendig.
Bestaat voor 39% uit gerecycled
materiaal polypropyleen.
Medium.
Schrijfbreedte 1mm.

• Verpakkingseenheid doos à 10 stuks.
zwart
920541
rood
920542
blauw
920543
groen
920544
• Verpakkingseenheid per set.
set à 4 stuks assorti
set à 6 stuks assorti
set à 8 stuks assorti

920678
920556
920679

Viltstiften

0.6

•

Staedtler Lumocolor Non
permanent Correctable
F305

•
•
•
•

•

Lumocolor correctable niet permanente
en droog afveegbare marker.
• Voor schrijffilm en andere gladde
oppervlakken.
• Geschikt voor OHP.
• Wateroplosbare inkt.

•
•

Intense kleuren, nagenoeg geurloos.
Lichtbestendig.
Drukt niet door papier.
Geïntegreerde wisser op het uiteinde.
Airplane safe - automatische
aanpassing van de druk voorkomt het
lekken van de pen aan boord van een
vliegtuig.
Lijnbreedte F.
In de kleuren zwart, rood, blauw en
groen.

• Verpakkingseenheid doos à 10 stuks.
zwart
920661
rood
920662
blauw
920663
groen
920664
set à 4 stuks assorti
920666

> VILTSTIFTEN VOOR CD'S EN DVD'S

0.4

Stabilo OHPen 841
superfijn
•

Schrijft op vrijwel alle gladde
oppervlakken, zoals overhead
transparanten, papier, glas, foto’s enz.
• Watervast.
• Schrijfbreedte 0,4mm.

0.6

• Verpakkingseenheid doos à 10 stuks.
zwart
922601
rood
922602
blauw
922603
groen
922604

• Verpakkingseenheid doos à 12 stuks.
zwart
630991

Bic marker ultra fine
•

Permanente marker met een ultra fijne
0.6mm schrijfpunt, ideaal voor het
schrijven op papier, karton, CD of DVD.

• Verpakkingseenheid per set.
etui met 4 kleuren assorti

630999

0.5-1

edding media marker 8400
•
0.7

•

Stabilo OHPen 842 fijn
•

•

Schrijft op vrijwel alle gladde
oppervlakken, zoals overhead
transparanten, papier, glas, foto’s enz.
• Watervast.
• Schrijfbreedte 0,7mm.

Per stuk leverbaar.
• Besteladvies doos à 10 stuks.
zwart
rood
blauw
groen

•

922621
922622
922623
922624

•
•
•
•

edding multimedia permanent marker
met zachte ronde punt.
Voor het veilig aanbrengen van
permanente teksten op cd's, dvd's en
Blu-Ray disks.
Wrijf- en watervast.
Lichtecht en sneldrogend.
Kunststof houder, cap met pocketclip.
Volledig veilig voor cd-dvd-blu-ray disks.
Schrijfbreedte 0,5-1mm.

1.0

0.7

•

Per stuk leverbaar.
Besteladvies doos à 10 stuks.
zwart
rood
blauw
groen

631051
631052
631053
631054

• Verpakkingseenheid per set.
etui à 4 stuks assorti

631059

•

0.4

Stabilo cd/dvd viltstift
Write-4-all
1.0

•

Stabilo OHPen 843
medium
•

Schrijft op vrijwel alle gladde
oppervlakken, zoals overhead
transparanten, papier, glas, foto’s enz.
• Watervast.
• Schrijfbreedte 1,0mm.

• Verpakkingseenheid doos à 10 stuks.
zwart
922641
rood
922642
blauw
922643
groen
922644

Permanent marker voor het beschrijven
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).

• Verpakkingseenheid doos à 10 stuks.
superfijn zwart
635711
fijn zwart
631061
fijn rood
631062
fijn blauw
631063
medium zwart
635721
• Verpakkingseenheid per set.
fijn set à 4 stuks assorti

631069

Product niet gevonden? Bel ons voor meer informatie!

655

Viltstiften
> VILTSTIFTEN VOOR TEXTIEL

> VILTSTIFTEN VOOR SPECIALISTISCHE DOELEINDEN

1.0

edding wasgoedmarker
8040
1.5-3

•

•

•
•
•
•

Speciaalmarker voor het was- en
kookvast merken van textiel tot 95
graden.
Ideale marker voor omstandigheden
waar men veelal dezelfde (werk)kleding
draagt.
Zoals kleding in de verzorging of
sportkleding.
Schrijfbreedte 1mm.
Besteladvies doos à 10 stuks.
Per stuk leverbaar.

edding industry marker
8300
•
•
•

zwart
rood
blister zwart

631566
631567
631471

•
•

edding Industry permanent marker met
ronde punt.
Hoogwaardige aluminium houder.
Voor permanente opschriften op licht
oliehoudende of stoffige oppervlakken.
Hoogpermanente inkt.
Schrijfbreedte 1,5-3mm.

• Verpakkingseenheid doos à 10 stuks.
zwart
630021
rood
630022
blauw
630023

0.7

edding timmermanspen
8850
•
•

•
•
•

Voor bijna alle materialen zoals metaal,
steen, glas, hout en kunststof.
Om te markeren op moeilijk
toegankelijke plekken zoals
boorgatmarkeringen bij het aanbrengen
van bijvoorbeeld een rek.
Pen met zeer lang smal mondstuk en
transparante dop.
Permanente speciale inkt.
Schrijfbreedte 0,7-1mm.

• Verpakkingseenheid per blister.
zwart
631468

F

edding aerospacemarker
8404
•
•
•

2-3

edding textielmarker 4500
•

Maak uw eigen haute-couture creaties.
Na het fixeren wasvast tot 60º.
• Met ronde punt.
• Schrijfbreedte 2-3mm.
•

656

Verpakkingseenheid doos à 10 stuks.
zwart
631431
rood
631432
blauw
631433
groen
631434
geel
631435
oranje
631436
bruin
631437
violet
631438
roze
631439
lichtblauw
631443
lichtgroen
631444
etui à 5 stuks assorti
631449

•

•

•
•
•
•

Corrosie-arme & vochtbestendige fijne
marker.
Voor het corrosie-arm en fijn
beschrijven van bijna alle oppervlakken.
Gecontroleerd en goedgekeurd door
British Aerospace Airbus Ltd. conform
de norm ABP 9-3323 standard, class A.
Gebruikt in de ruimtevaart,
metaalproductie en -bewerking en de
autoindustrie.
Veeg- en watervast, lichtbestendig en
reukarm.
Bestand tegen vele verfsoorten en
oplosmiddelen.
Meteen gebruiksklaar.
Schrijfbreedte 0,75mm.

• Verpakkingseenheid à 10 stuks.
zwart
631568

Viltstiften

1.0

edding huidmarker 8020
•

1.5-3

edding NLS High Tech
marker 8030

•

•

•

Bestemd voor corrosie-arme
opschriften bij nuclear, logistic en
shipping.
• Permanente en reukarme inkt.
• Schrijfbreedte 1,5-3mm.

• Verpakkingseenheid à 10 stuks.
rood
631466
blauw
631467

•
•
•

Dermatologisch getest, voor het nietpermanent beschrijven en markeren
van de huid.
Kan eenvoudig verwijderd worden van
de huid met alcohol.
Wordt gebruikt in ziekenhuizen en
artsenpraktijken.
Watervast en reukarm.
Meteen gebruiksklaar.
Schrijfbreedte 1mm.

• Verpakkingseenheid doos à 10 stuks.
rood
631562
blauw
631563

1.0

edding laboratorymarker
8015

10

edding pastamarker 950
•
•
•
•
•

•

Sterk dekkende hoogpermanente
kleurpasta.
Lichtbestendig.
Wrijf- en watervast na het drogen.
Bijzonder geschikt voor schrijven op
ruwe, verontreinigde of roestige
materialen.
Schrijfbreedte 10mm.

• Verpakkingseenheid doos à 10 stuks.
wit
631490
zwart
631491
geel
631495

Fijne punt voor goed leesbaar schrijven
op kleine oppervlakken.
• Met name geschikt voor gladde en
transparante oppervlakken zoals
objectdragers, reageerbuizen,
laboratoriumbenodigdheden en
etiketten.
• Binnen enkele seconden droog, wrijf- en
watervast, lichtbestendig, reukarm.

•

Gecontroleerde kwaliteit: extreme
wrijfvastheid en hoge
temperatuurresistentie - getest en
bevestigd door TÜV Saarland.
• Ronde punt.
• Schrijfbreedte in 0.75mm en in 1mm.
0,75mm zwart
1mm zwart

630973
630972

0.8

edding röntgenmarker
8010
•
•

2-4

edding bandenmarker
8050
•
•

Voor rubberen oppervlakken.
Permanente, lakachtige dekkende,
watervaste inkt.

Verpakkingseenheid doos à 10 stuks.
wit
631469

Ideaal voor het kenmerken van
röntgenfoto's.
• Voor het permanent beschrijven en
markeren van röntgenfoto's, zoals die
bij CT's gebruikt worden en andere
vormen van fotografie, zoals
negatieven, microfilms en dia's.
• Gebruikt in ziekenhuizen en
artsenpraktijken, maar ook door
fotografen.
• Extra fijne, ronde in metaalgevatte pun.

Watervast, lakachtig dekkend en
reukarm.
• De stift met gesloten dop goed
schudden, openen, de punt van de stift
op een stukje testpapier zetten en
voorzichtig een paar keer omhoog en
omlaag pompen totdat de inkt in de
punt loopt.
• Schrijfbreedte 0,8mm.
• Verpakkingseenheid doos à 10 stuk.
wit
631561

Product niet gevonden? Bel ons voor meer informatie!
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Veiligheid/Viltstiften

1.5-3

edding UV marker 8280
•

Speciale marker voor opschriften die
uitsluitend onder UV-licht zichtbaar zijn.
• Met ronde punt.
• Schrijfbreedte 1,5-3mm.

• Verpakkingseenheid doos à 10 stuks.
onzichtbaar
631474
blister onzichtbaar
631473

> DETECTEERBARE STIFTEN EN PENNEN

Detectamet detectie
viltstift

Detectamet detectie
whiteboardstift

•

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.
• 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

Detectamet detectie
balpen Cryo

Volledig detecteerbare uitwisbare
marker 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.
• 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

630971

Detectamet detectie
balpen Tufftip

•

Deze 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, vrijwel onbreekbaar, en
voorzien van een verbeterd RVS veermechanisme om in te klikken.
• Cryo pen kan tot 8.000 meter schrijven
en is onder druk gevuld waardoor in alle
omstandigheden geschreven kan
worden, zelfs op de kop en bij extreme
kou.
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•

•

Voldoet aan de norm EC 1935/2004
voor direct contact met
levensmiddelen en de regelgevingen
80/590/EEC en 89/109/EEC.

blauw

610081

Volledig metaal- en X-ray detecteerbare
polypropyleen pen.
• Detecteerbare HD pennen zijn
revolutionair ontworpen en hebben een
behulzing speciaal ontwikkeld voor
extra comfort en een uitstekende
balans.
• De pen heeft een matte behulzing 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 veermechanisme 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.
blauw

610080

Viltstiften
> KRIJTSTIFTEN EN MARKERS

• Verpakkingseenheid doos à 5 stuks.
wit
631550

4-15

edding krijtmarker 4090
•
•
•
•
•

Krijtmarker met beitelvormige punt.
Geurneutrale vloeibare krijt op
waterbasis.
Met een vochtige doek te verwijderen.
Ideaal voor gebruik op krijtborden, glas
en ramen.
Schrijfbreedte 4-15mm.

• Verpakkingseenheid per blister.
blister wit
631450
blister zwart
631451
blister rood
631452
blister blauw
631453
blister geel neon
631455
blister oranje neon
631456
blister roze neon
631459
• Verpakkingseenheid per set.
etui à 4 stuks assorti
etui à 5 stuks assorti

631310
631311

• Verpakkingseenheid doos à 10 stuks.
wit
631560

2-3

edding krijtmarker 4095
•

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 2-3mm.
•

2-4

Pentel krijtstiftmarker
SMW56

•

•

•
•
•
•

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 2-4mm.

• Verpakkingseenheid per set.
etui à 5 stuks wit
etui à 5 stuks assorti

631312
631313

4-12

Pentel krijtstiftmarker
SMW26
•

• Verpakkingseenheid per blister.
blister wit
631500
blister zwart
631501
blister rood
631502
blister blauw
631503
blister oranje
631506
blister roze
631507
blister à 2 stuks wit
631118

•
•

wit
zwart
rood
geel

Krijtstiften met een jumbo schrijfpunt.
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 4-12mm.

•

Per stuk leverbaar.
Besteladvies doos à 12 stuks.
wit
rood
geel

631110
631112
631115

Product niet gevonden? Bel ons voor meer informatie!
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631121
631122
631123
631124

•
•
•

•

Viltstiften
> GLANS-, MAT- EN DECORATIEMARKERS

2-4
1-2

edding glanslakmarker
750

•

Per stuk leverbaar.
Besteladvies doos à 10 stuks.
zwart
rood
blauw
groen
geel
zilver
goud
wit
blister wit

edding glanslakmarker 751

•

•
•

•
•
•

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 2-4mm.

630431
630432
630433
630434
630436
630430
630435
630440
630600

•
•

•
•
•

0.8

Pentel paintmarker 100W
•

•

•
•
•

edding glanslakmarker met lakachtige
dekking.
Hecht permanent en dekkend op
praktisch alle materialen, ook op
donkere en transparante ondergronden
en glas.
In metaal gevatte ronde punt.
Reukarm.
Schrijfbreedte 0,8mm.
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• Verpakkingseenheid doos à 10 stuks.
wit
630460
zwart
630461
rood
630462
blauw
630463

4.0

edding glanslakmarker
780
•

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 1-2mm.

•
•
•
• Verpakkingseenheid doos à 10 stuks.
wit
630480
zwart
630481

•
•
•

Schrijft dekkend wit op alle nietporeuze materialen, zelfs op roestige
metalen oppervlakken.
Watervast.
Ronde punt.
Aluminium houder, kunststof dop in
schrijfkleur.
Chloride vrij.
Schrijfbreedte 4mm.
Per stuk leverbaar.

wit

632400

Viltstiften
> VILTSTIFTEN

1.5-3

edding Ecoline permanent
marker 21
•
•

•
•

•

Marker met reukarme inkt zonder
toevoeging van xyleen/tolueen.
Permanente en watervaste marker
voor schrijven en markeren op bijna alle
materialen.
Ronde punt met een schrijfdikte van
1,5-3mm.
Minstens 96% van de gebruikte
kunststof is van gerecycled materiaal
en 83% daarvan is gemaakt van post
consumer materiaal.
Navulbaar met edding navulinkt MTK25.

1.5

Quantore permanent
marker
•
•

Verpakkingseenheid doos à 10 stuks.
zwart
630041
rood
630042
blauw
630043
groen
630044

•
•
•
•
•
•

•

Verpakkingseenheid per set.
set à 4 stuks assorti

•

630049

•

Permanent marker met ronde punt.
Geschikt voor vrijwel alle oppervlakken.
Wrijf- en watervast.
Sneldrogende reukarme inkt.
Heldere kleuren.
Dop in schrijfkleur.
Groot inktreservoir.
Lange levensduur.
Schrijfbreedte 1-1.5mm.

•

Per stuk leverbaar.
Besteladvies doos à 10 stuks.
zwart
rood
blauw
groen

630311
630312
630313
630314

• Verpakkingseenheid per set.
set à 4 stuks assorti

630318

•

2-7

edding permanent marker
500

1.0

edding permanent marker
400
•
•
•
•
•
•

Geschikt voor vrijwel alle oppervlakken.
Wrijf- en watervast.
Sneldrogende, kleurechte,
lichtbestendige en reukarme inkt.
Navulbaar met MTK en T25 inkt.
Met ronde punt.
Schrijfbreedte 1mm.

•

•

Per stuk leverbaar.
• Besteladvies doos à 10 stuks.
zwart
rood
blauw
groen

•

631001
631002
631003
631004

•

Verpakkingseenheid per set.
doos à 10 stuks assorti

•
•
•
•
•

631009

•

4.0

Permanent marker met beitelvormige
punt.
Aluminium houder.
Geschikt voor vrijwel alle oppervlakken.
Wrijf- en watervast.
Sneldrogende, kleurechte,
lichtbestendige en reukarme inkt.
Navulbaar met MTK en T25 inkt.
Schrijfbreedte 2-7mm.

edding permanent marker
800

•

•

•
•
•
•
•

630101
630102
630103
630104

•

Verpakkingseenheid doos à 10 stuks
assorti.
assorti
630109

4-12

edding permanent marker
550
De klassieke edding permanent marker
met ronde punt.
Aluminium houder.
Geschikt voor vrijwel alle oppervlakken,
wrijf- en watervast.
Sneldrogende, kleurechte,
lichtbestendige en reukarme inkt.
Navulbaar met T25 inkt.
Schrijfbreedte 3-4mm.

Per stuk leverbaar.
Besteladvies doos à 10 stuks.
zwart
rood
blauw
groen
•

•
•
•

Verpakkingseenheid doos à 10 stuks.
zwart
630131
rood
630132
blauw
630133
groen
630134

•
•
•

Permanent marker met dikke
beitelvormige punt.
Aluminium houder.
Geschikt voor vrijwel alle oppervlakken,
wrijf- en watervast.
Sneldrogende, kleurechte,
lichtbestendige en reukarme inkt.
Navulbaar met T25 inkt.
Schrijfbreedte 4-12mm.

•

Per stuk leverbaar.
Besteladvies doos à 5 stuks.
zwart
630201
rood
630202
blauw
630203
groen
630204
•

Product niet gevonden? Bel ons voor meer informatie!
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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 oppervlakken.
Wrijf- en watervast.
Sneldrogende, kleurechte,
lichtbestendige en reukarme inkt.
Navulbaar met MTK en T25 inkt.
Schrijfbreedte 1,5-3mm.

Per stuk leverbaar.
Besteladvies doos à 10 stuks.
zwart
rood
blauw
groen
geel
oranje
bruin
violet
roze
lichtblauw
lichtgroen
grijs
•

630001
630002
630003
630004
630005
630006
630007
630008
630009
630010
630011
630012

• Verpakt per blister.
blister à 4 stuks zwart
blister à 4 stuks rood
blister à 4 stuks blauw
blister à 4 stuks assorti

630051
630052
630053
630059

•

Verpakt per doos assorti.
Doos à 10 stuks.
doos à 10 stuks assorti
•

4-15

630019

1-5

edding permanent marker
850

edding permanent marker
3300

•

•

•
•
•
•
•
•

Permanent marker met blokpunt.
Aluminium houder.
Geschikt voor vrijwel alle oppervlakken.
Wrijf- en watervast.
Sneldrogende, kleurechte,
lichtbestendige en reukarme inkt.
Navulbaar met T25 inkt.
Schrijfbreedte 5-16mm.

•

Per stuk leverbaar.
Besteladvies doos à 10 stuks.
zwart
rood
blauw
groen

•

•

•

635091
635092
635093
635094

•
•
•

Permanent marker met beitelvormige
punt.
Aluminium houder.
Wrijf- en watervast.
Sneldrogende, kleurechte,
lichtbestendige en reukarme inkt.
Navulbaar met MTK en T25 inkt.
Schrijfbreedte 1-5mm.

• Verpakkingseenheid doos à 10 stuks.
zwart
630031
rood
630032
blauw
630033
groen
630034
• Verpakkingseenheid per blister.
blister à 4 stuks assorti
630035

1-4
1.0

PILOT permanent marker
SCA-100
•
•
•
•
•

Een robuust 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.
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PILOT permanent marker
SCA-400
• Verpakkingseenheid doos à 12 stuks.
zwart
631571
rood
631572
blauw
631573

•
•
•

•

Verpakkingseenheid per stuk.
groen
631574
• Verpakkingseenheid per set.
set à 4 kleuren

•

631579

•

Een robuust 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.
Schrijfbreedte 4mm.

• Verpakkingseenheid doos à 12 stuks.
zwart
631581

Viltstiften

0.8

Bic permanent marker
Colours

1.5

•

Artline viltstift 70N
•

Hervulbare markers met permanente,
onuitwisbare, dekkende en
sneldrogende 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.

•
•

•

Verpakkingseenheid doos à 12 stuks.
zwart
630501
rood
630502
blauw
630503
groen
630504

•
•

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 met
textuur.
Geschikt voor gebruik op glas, metaal,
gecoat papier, foto's en kunststof.
Ronde punt in acryl van 1,8 mm met
een lijndikte van 0,8 mm.

2-5

Bic viltstift Pocket 1445
Ecolutions

Hervulbare markers met permanente,
onuitwisbare, dekkende en
sneldrogende inkt.
• Bevat noch xyleen of andere giftig
oplosmiddel.
• Inkt volgens NEAT formula (New
Ecological Advanced Technology).
• Waterbestendig en geschikt voor alle
oppervlakten.

630647

1.1

Artline viltstift 90N
•

blik à 10 kleuren

•

Met beitelpunt.
Lichaam uit metaal.
• Schrijfbreedte 2-5mm.
•

•
•
•

• Verpakkingseenheid doos à 12 stuks.
zwart
630511
rood
630512
blauw
630513
groen
630514

•
•
•
•

Permanente inkt op alcoholbasis.
Neutrale geur.
Marker in pocketformaat.
Duurzame geblokkeerde fijne punt.
Schrijft op papier, karton, plastic, glas,
inkt.
Niet uitwasbaar.
Voldoet aan ISO 554.

•
•

Schrijfbreedte 1,1mm.
Vervaardigd uit 51% gerecycled
materiaal.

• Verpakkingseenheid doos à 12 stuks.
zwart
635651
rood
635652
blauw
635653
• Verpakkingseenheid per blister.
blister à 8 stuks zwart
635654

1.7
8-12

Bic viltstift 2000
Ecolutions

Artline viltstift 100N
•

Hervulbare markers met permanente,
onuitwisbare, dekkende en
sneldrogende inkt.
• Bevat noch xyleen of andere giftig
oplosmiddel.
• Inkt volgens NEAT formula (New
Ecological Advanced Technology).
• Waterbestendig en geschikt voor alle
oppervlakten.

•
•

•

Lichaam uit metaal.
• Schrijfbreedte 7,5-12mm.

•
•

•

Verpakkingseenheid doos à 12 stuks.
zwart
630521
rood
630522
blauw
630523
groen
630524

•
•
•
•

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.

• Verpakkingseenheid doos à 12 stuks.
zwart
635681
rood
635682
blauw
635683
groen
635684
• Verpakkingseenheid per blister.
blister à 6 stuks zwart
635661
doosje à 6 stuks assorti
635669

Product niet gevonden? Bel ons voor meer informatie!
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1.5-3

Pentel viltstift NN50

1.5-3

•

Pentel viltstift N50

•
•

Spits toelopende stevige acryl-fiber
punt.
• Watervast.
• Goede hechting op gladde en ruwe
oppervlakken.
• Schrijfbreedte 1,5-3mm.

•

Per stuk leverbaar.
Besteladvies doos à 12 stuks.
zwart
rood
blauw
groen

•

•

•

631301
631302
631303
631304

•

•

Spitse kunststof punt.
Met clip.
Watervast.
Bevat geen xyleen of tolueen.
Dit product bestaat voor 85% uit
gerecycled materiaal, uitgezonderd de
inkt.
Schrijfbreedte 1,5-3mm.

• Verpakkingseenheid doos à 12 stuks.
zwart
631321
rood
631322
blauw
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 1,5-3mm.

664

1.5-6

Pentel viltstift N60
•
•

Verpakkingseenheid doos à 12 stuks.
zwart
631281
rood
631282
blauw
631283

Afgeschuinde stevige acryl-fiber punt
Heldere diepe kleuren.
• Watervast.
• Ook voor moeilijke oppervlakken.
• Schrijfbreedte 1,5-6mm.
•

• Verpakkingseenheid doos à 12 stuks.
zwart
631351
rood
631352

Viltstiften

1-4
1.0

PILOT permanent marker
SCA-100
•
•
•
•
•

Een robuust 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.

PILOT permanent marker
SCA-400
• Verpakkingseenheid doos à 12 stuks.
zwart
631571
rood
631572
blauw
631573

•
•
•

•

Verpakkingseenheid per stuk.
groen
631574
• Verpakkingseenheid per set.
set à 4 kleuren

•

631579

•

Een robuust 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,
Schrijfbreedte 4mm.

• Verpakkingseenheid doos à 12 stuks.
zwart
631581

2-5

2.0

Staedtler Lumocolor
viltstift 352

Staedtler Lumocolor
viltstift 350

•

•

•
•
•
•
•
•
•

Voor nagenoeg alle oppervlakken.
Reukloze watervaste inkt op
alcoholbasis.
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.

•
•

Verpakkingseenheid doos à 10 stuks.
zwart
631361
rood
631362
blauw
631363

•
•
•
•
•

•

Verpakkingseenheid per set.
set à 4 stuks assorti

631369

•

Dankzij een exclusief en revolutionair
Staedtler procédé droogt deze inkt niet
meer uit.
Kan tot 14 dagen open blijven liggen.
Inkt op alcoholbasis.
Zonder xyleen of tolueen.
Vrijwel reukloos.
Snelle droogtijd op alle oppervlakken.
Bestaat voor 22% uit gerecycled
materiaal polypropyleen.
Schrijfbreedte 2-5mm.

• Verpakkingseenheid doos à 10 stuks.
zwart
631371
rood
631372
blauw
631373
• Verpakkingseenheid per set.
set à 4 stuks assorti

631379

> VILTSTIFTEN NAVULINKT

1-2

Sharpie viltstift fine

edding markerinkt T25

•

•

•

•
•
•

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.
Schrijfbreedte 1-2mm.

•

Verpakkingseenheid doos à 12 stuks.
zwart
635401
rood
635402
blauw
635403

Sneldrogende, kleurechte,
lichtbestendige 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 en
3000.
• Ook geschikt voor de Ecoline viltstiften
21, 22 en 25.

•

Per stuk leverbaar.
Besteladvies doos à 10 stuks.
zwart
630901
rood
630902
blauw
630903
•

Product niet gevonden? Bel ons voor meer informatie!
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> MARKEERSTIFTEN

1.0

edding colourpen 1200
•
•
•

•
•
•
•
•

edding professionele tekenstift 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.

2-5

•

•

Verpakkingseenheid doos à 10 stuks.
zwart
632521
rood
632522
blauw
632523
groen
632524

Quantore markeerstift
•
•
•
•

•

Verpakkingseenheid per set.
blik à 10 kleuren
blik à 20 kleuren

632526
632527

•
•

Markeerstift met beitelvormigepunt.
Fluorescerend.
Geschikt voor elke papiersoort.
Ergonomische kunststof houder, cap
met pocketclip.
Watervaste pigmentinkt.
Schrijfbreedte 2-5mm.

Per stuk leverbaar.
Besteladvies doos à 10 stuks.
blauw
groen
geel
oranje
roze

635083
635084
635085
635086
635088

• Verpakkingseenheid per set.
set à 3 kleuren assorti

635090

•

ISO
12757-2
NORM

Bic markeerstift Grip

0.8

•

Stabilo viltstift Point Max
•

Hoogwaardige fineliner met intense
kleuren en robuuste nylon schrijfpunt.
• Schrijfbreedte 0,8 mm.
• Blister met 12 kleuren.

2-5

46 zwart
48 karmijnrood
32 ultramarijn
36 groen
blister à 12 kleuren

631149
631150
631152
631153
631148

•
•
•
•

Schuinepunt geeft lijnbreedte 1.6.3.3mm.
Ideaal om te onderlijnen of te markeren.
Felle fluo Inkt.
Rubber Grip.
8 uur Cap-off time.

• Verpakkingseenheid doos à 12 stuks.
groen
635184
geel
635185
oranje
635186
• Verpakkingseenheid per set.
etui à 5 kleuren

635189

Bic markeerstift Flex
•

1.0

•

Stabilo viltstift pen 68
•
•
•
•
•
•

Hoge kwaliteit viltstift met zeer intense
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.

666

•
•

13
41
46
56

ijsgroen
donkerblauw
zwart
rood

633200
633183
633181
633195

•
•

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.
Etui met 4 kleuren: Geel, Oranje, Groen,
Blauw.

Verpakkingseenheid doos à 12 stuks.
geel
635191
• Verpakkingseenheid per blister.
blister à 4 kleuren
635190

Viltstiften

•

Per stuk leverbaar.
Besteladvies doos à 10 stuks.
rood
blauw
groen
geel
oranje
lavendel
turquoise
roze
lila
assorti

635002
635003
635004
635005
635006
635007
635008
635009
635018
635015

• Verpakkingseenheid per set.
set à 4 kleuren
set à 6 kleuren
set à 8 kleuren

635019
635016
635017

•

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 2-5mm.

2-5

Stabilo Boss Executive

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 4 uur zonder dop zonder uit te
drogen, voor geconcentreerd werken.

• Verpakkingseenheid doos à 10 stuks.
pastel geel
635034
pastel perzik
635035
pastel groen
635036
pastel roze
635037
pastel turquoise
635038
pastel lila
635039

•
•
•
•
•

•

Verpakkingseenheid per set.
set à 4 pastel kleuren
set à 6 pastel kleuren

635040
634992

•
•

Stabilo Boss Executive, the premium
highlighter.
De klassieke vorm nu met zachte
ergonomische gripzone.
Unieke gepatenteerde inkt, ook
geschikt voor inkjet prints.
Inkt op waterbasis.
Alle Stabilo markeerstiften kunnen 4
uur zonder dop zonder uit te drogen.
The best Boss ever!
Schrijfbreedte 2-5mm.

• Verpakkingseenheid doos à 10 stuks.
groen
635434
geel
635435
oranje
635436
roze
635437
• Verpakkingseenheid per set.
etui à 4 kleuren

635439

2-5

Stabilo Neon markeerstift

2-5

•

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 Anti-Dry-Out
technologie 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.

•

•
•
•

Verpakkingseenheid doos à 10 stuks.
groen
635244
geel
635245
oranje
635246
roze
635249

•

•
•

Verpakkingseenheid per set.
set à 4 kleuren

635240

•

De nieuwe moderne tekstmarker van
de uitvinder van de klassieke
tekstmarkeerstift.
Stijlvol minimalistisch design met
opvallende tube vorm in aansprekende
neon look.
Zacht oppervlak voor comfortabele en
aangename ligging in de hand.
Stabilo Anti-Dry-Out Technology: kan 4
uur zonder dop zonder uit te drogen,
voor optimaal geconcentreerd werken.
Verkrijgbaar in 4 aantrekkelijke neon
schrijfkleuren: geel, oranje, groen en
roze.
Beitelpunt voor 2 schrijfbreedtes: 2 en
5mm.
Inkt op waterbasis.

• Verpakkingseenheid doos à 10 stuks.
geel
635062
groen
635063
oranje
635064
roze
635065
set à 4 stuks
635068
à 42 stuks 5 kleuren assorti 635069

Product niet gevonden? Bel ons voor meer informatie!
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Viltstiften

1-4

Stabilo markeerstift Swing
Cool
•
•
•
•

•

•

Hiermee wordt zelfs de jacht op goede
cijfers gemakkelijk.
Schoolkinderen en studenten zijn gek
op deze markeerstift.
Niet gek dat hij op scholen en
universiteiten niet weg te denken is.
Uitstekend design en zes verschillende
shaftkleuren, platte ruimtebesparende
vorm met praktische clip.
Kan vier uur zonder dop zonder uit te
drogen voor geconcentreerd werken,
heeft een geventileerde dop, zes
fluorescerende kleuren en twee
schrijfbreedtes door de beitelvormige
punt.
Schrijfbreedte 1-4mm.

2-5

•

Verpakkingseenheid doos à 10 stuks.
blauw
635263
groen
635264
geel
635265
oranje
635266
lavendel
635267
roze
635269
rood
635262
turquoise
635270

Stabilo markeerstift
Luminator XT
•
•
•
•
•

•

Verpakkingseenheid per etui.
etui à 4 kleuren
635278
etui à 6 kleuren
635279

•
•

1-4

•
•
•
•

Free ink pocketmodel highlighter met
clip.
Met zachte gripzone voor perfecte
ligging in de hand.
Gelijkmatige inktafgifte en constant
zicht op inktniveau.
Alle Stabilo markeerstiften kunnen 4
uur zonder dop zonder uit te drogen.
Schrijfbreedte 1-4mm.
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• Verpakkingseenheid per set.
etui à 4 kleuren
etui à 6 kleuren

635054
635056

1-5

Stabilo markeerstift
Navigator
•

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
drukverschillen.
Geeft resterende inktniveau aan.
Schrijfbreedte 2-5mm.

• Verpakkingseenheid doos à 5 stuks.
rood
635042
blauw
635043
groen
635044
geel
635045
oranje
635047
roze
635049

Staedtler markeerstift
Classic
• Verpakkingseenheid doos à 10 stuks.
blauw
635323
groen
635324
geel
635325
oranje
635326
roze
635327

•
•
•
•
•

•

Verpakkingseenheid per set.
set à 4 kleuren

635328

•

Houder en dop met clip van
polypropyleen.
Gepigmenteerde, reukloze inkt op
waterbasis.
Lichtbestendige markering.
Inkjetsafe.
Bestaat voor 25% uit gerecycled
materiaal Polypropyleen.
Schrijfbreedte 1-5mm.

• Verpakkingseenheid doos à 10 stuks.
blauw
635223
groen
635224
geel
635225
roze
635229
oranje
635226
• Verpakkingseenheid per set.
set à 4 kleuren
etui à 6 kleuren
etui à 8 kleuren

635239
635236
635237

Potloden
> POTLODEN

Bic potlood 550 Criterium
•

Zeskantig grafiet houten potlood.
Hoge kwaliteit.
• Schokbestendig.
• Schrijft vloeiend en zacht.
•

•

Verpakkingseenheid doos à 12 stuks.
2B
640364
B
640365
HB
640366
H
640367
2H
640368

Stabilo potlood
•

Grafietpotlood geschikt voor diverse
toepassingen.

• Verpakkingseenheid doos à 12 stuks.
2B
640323
B
640324
HB
640325
H
640326
2H
640327
HB met gum
640328

Bic potlood 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.

Quantore potlood
•

Verpakkingseenheid doos à 12 stuks.
HB
640606
HB met gum
640605

•
•

Universeel HB potlood.
Met gumtop.

HB potlood met gum

640912

0.7
0.7

Bic drukpotlood Matic Grip

Papermate potlood Nonstop

•

•

•
•
•
•
•

Gaat 2x langer mee dan een normaal
potlood.
Drukmechanisme met gomtop.
Rubberen grip voor optimaal
schrijfcomfort.
Gekleurde houder en clip.
Inhoud: 3 HB stiften à 9cm.
Schrijfbreedte 0,7mm.

0.7

•
•
• Verpakkingseenheid doos à 12 stuks.
Ø0,7mm
640241

•
•

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.
Schrijfbreedte 0,7mm.

• Verpakkingseenheid doos à 12 stuks.
HB met clip en gum
640207

0.5

Bic drukpotlood Matic
Classic

Bruynzeel potlood 1605
Burotek

•

Gaat 2x langer mee dan een gewoon
potlood.
• Drukmechanisme met gomtop.
• Inhoud: 3 stiften à 9cm.

•
•

Verpakkingseenheid doos à 12 stuks.
Ø0,5mm
640237
Ø0,7mm
640240

Het vertrouwde High Quality
schrijfpotlood.
• Geel gelakt.
• Cederhout, loodvrij.

• Verpakkingseenheid doos à 12 stuks.
2B
640305
B zacht
640306
HB
640307
H hard
640309
2H
640310

Product niet gevonden? Bel ons voor meer informatie!
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Potloden
> VULPOTLODEN

0.9

0.7

0.5

0.3

•

Per stuk leverbaar.

Pentel vulpotlood P-serie
•

Vast 4mm geleidingsbuisje voor
technisch tekenen langs liniaal en in
sjabloon.
• Kunststof houder met metalen
voorstuk, clip en drukknop.
• Grip met fijne ribbels.
• Zes stuks HB stiftjes.

• Besteladvies doos à 12 stuks.
Ø0,3mm P203 bruin
Ø0,5mm P205 zwart
Ø0,5mm P205 rood
Ø0,5mm P205 groen
Ø0,7mm P207 blauw
Ø0,9mm P209 geel
Ø0,5mm P225 zwart

712330
712350
712356
712357
712370
712390
712351

0.5
0.9

0.7

0.5

0.3

Bic vulpotlood Velocity Pro
Pentel vulpotlood A315
•

Stijlvol navulbaar vulpotlood met
transparante houder en rubberen grip
voor meer comfort.
• Drukmechanisme met gomtop en
beschermkapje.
• Met 3x0,5mm HB stiften.

•

Stifthouder voor technisch tekenen.
Vast 4mm geleidingsbuisje.
• Voorzien van rubberen grip met
bandprofiel.
• HB Super hi-polymer stift.
•

• Verpakkingseenheid doos à 12 stuks.
Ø0,5mm
712206

• Verpakkingseenheid doos à 12 stuks.
Ø0,3mm
712321
Ø0,5mm
712395
Ø0,7mm
712396
Ø0,9mm
712397

0.9
0.7

0.5
0.7

0.5

0.3

Bic vulpotlood Velocity
•
•
•
•
•

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
vloeiender).

B

Staedtler vulpotlood Mars
Micro
•
•
•
•

Verpakkingseenheid doos à 12 stuks
assorti.
Ø0,5mm
790961
Ø0,7mm
640239

Tekenvulpotlood in zwarte kunststof
houder.
• Compleet met gum en ingebouwde
slijper.
• Navulbaar.
• Schrijfbreedte 0,5mm en 2mm.
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•

0.5

De stiften bestaan voor meer dan 90%
uit natuurlijke grondstoffen.
• Bevat geen zware metalen of PVC.
• Per stuk leverbaar.
• Besteladvies doos à 10 stuks.
0,3mm
0,5mm
0,7mm
0,9mm

712130
712150
712170
712190

0.5

Bic vulpotlood Criterium
•

•

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.

•

Quantore vulpotlood
•

Per stuk leverbaar.
Besteladvies doos à 12 stuks.
Ø0,5mm zwart
712201
Ø0,5mm zwart met 12 gratis stiften
712204
Ø2,0mm zwart
712200
•

•

Vast geleidingsbuisje voor technisch
tekenen langs liniaal en in sjabloon.
• Kunststof houder met metalen
voorstuk, clip en drukknop.
• Grip met fijne ribbels.
• Schrijfbreedte 0,5mm.

• Verpakkingseenheid doos à 12 stuks.
Ø0,5mm zwart
712215

Potloden/Tekenmaterialen
> POTLOODSTIFTEN

Pentel gum voor
stifthouders
•

Koker met 4 reservegummetjes voor in
Pentel stifthouders.

• Buisje à 4 stuks.
reservegum

Z2-1

720400

0.9

B

0.5

0.3

Bic potloodstiften
Criterium
•

Voor 2,0mm en 0,5mm vulpotloden.
• Verpakkingseenheid doos à 12 stuks.

0.7

0.5

0.2

Pentel potloodstiften
• Buisje à 12 stiften.
Ø0,5mm HB
Ø2,0mm HB

•

7005
7550

713107
713108

•
•
•
•
•

Super hi-polymer 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.

•

Per stuk leverbaar.
Besteladvies doos 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
Ø0,5mm HB
Ø0,5mm F middel
•

0.5

Quantore potloodstiften
•

Blister met twee keer twaalf
potloodstiften van 0,5 HB.

0.5mm HB

713103

713235
713236
713237
713239
713240
713255
713256
713257
713258

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
Ø0,9mm 2H

713259
713260
713261
713262
713275
713276
713277
713279
713280
713295
713294
713297
713299
713290

Norris 55050

710023

> PASSERS

Staedtler passer 55002
•

Nieuwe generatie passers onder de
naam Noris Club.
• Voorzien van driekantige, ergonomische
passerbenen.
• Verpakt in een kunststof etui met
klapdeksel en een liniaal aan de zijkant.
• Deze set bevat een precisiepasser met
snelverstelling door middel van een
draaiwieltje en een universeel te
gebruiken adapter.

Staedtler passer 55050
•

Norris 55002

710025

Nieuwe generatie passers onder de
naam Noris Club.
• Voorzien van driekantige, ergonomische
passerbenen.
• Verpakt in een kunststof etui met
klapdeksel en een liniaal aan de zijkant.
• Deze set bevat een basispasser.

Product niet gevonden? Bel ons voor meer informatie!
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Potloden/Tekenmaterialen
> KLEURPOTLODEN

> SCHOOLBORDKRIJT

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 serie Fancolor zijn water oplosbare
potloden van een zeer hoge kwaliteit.
• De potloden hebben zachte maar
sterke stiften van 2,8mm.

Kangaro schoolbord krijt
blik à 12 kleuren
blik à 18 kleuren
blik à 30 kleuren
blik à 40 kleuren

710913
710914
710915
710916

•

Schoolbordkrijt van hoge kwaliteit.
Verkrijgbaar in wit of assorti.
• Bevat geen gluten en eiwitten.
•

• Verpakkingseenheid doos à 12 stuks.
wit
790068
assorti
790067
• Verpakkingseenheid doos à 100 stuks.
wit
920352
assorti
920354

Caran d'Ache
aquarelkleurpotloden
Prismalo
•
•

•
•
•

Caran d'Ache is uitvinder van Aquarel
Kleurpotlood.
Prismalo is de meest herkenbaar serie
uit de gehele Caran d'Ache collectie
met de Matterhorn op de cover van
iedere doos.
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.

•

Superieure kwaliteit aquarel
kleurpotloden, met stevige potloodstift
van 2,95mm.
• Excellente lichtechtheid.
blik à 12 kleuren
blik à 18 kleuren
blik à 30 kleuren
blik à 40 kleuren
blik à 80 kleuren
houten doos à 80 kleuren

710512
710518
710530
710540
710513
710514

blik à 12 kleuren
blik à 24 kleuren
blik à 38 kleuren

640494
640495
640496

Kangaro schoolbord krijt
•

Stofvrij schoolbordkrijt van hoge
kwaliteit.
• Geeft niet af.
• Verkrijgbaar in wit of assorti.

• Verpakkingseenheid doos à 12 stuks.
wit
920355
kleur
920357

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.
• Doorsnede stift: 2,3 mm,
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Kangaro krijtbord wisser
•
•

Bordenwisser voor krijtborden.
Geheel van vilt.

vilt 120x50x35mm

920407

Tekenmaterialen
> POTLOOD- EN INKTGUM

Quantore potloodgum
•

Bic potloodgum Galet
•

Zeer zacht rubberen gum voor grafiet
potloodlijnen.

• Verpakkingseenheid doos à 12 stuks.
gum
721402

Zachte, witte plastic gum voor
potloodlijnen op papier, transparant
tekenpapier en tekenfilm.
• Met individuele cellofaanwikkel.

• Verpakkingseenheid doos à 20 stuks.
60x21x10mm
720253

Staedtler potloodgum
Mars plastic
edding potloodgum
•
•

edding kunststof radeergum voor
potlood.
• In kunststof manchet.

•

Per stuk leverbaar.
• Besteladvies pak à 20 stuks.
44x24x11mm
R20 VE:20 720320

Zachte, witte plastic gum voor
potloodlijnen op papier, transparant
tekenpapier en tekenfilm.
• Met individuele cellofaanwikkel.

•

Per stuk leverbaar.
Besteladvies pak à 20 stuks.
65x23x10mm

721221

assorti

340801

•

> PUNTENSLIJPERS

Quantore puntenslijper
•

Licht metaal.
Voor normale potloden.
• Afmetingen 26,5x26x17mm.
•

•

Per stuk leverbaar.
Besteladvies pak à 50 stuks.
aluminium
340830
•

M+R Puntenslijper Rondo
Swing

M+R puntenslijper dubbel
•

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.

•
•

Per stuk leverbaar.
• Besteladvies pak à 20 stuks.
model 211/000 voor dik en dun 340600
model 212/000 voor kleurpotloden
340650

•
•
•
•

Puntenslijper van kunststof met
afsluitbaar opvangbakje.
Extra groot opvangbakje, tonmodel.
Met metalen mesje.
4 kleuren assorti.
Verpakkingseenheid doos à 10 stuks.

Product niet gevonden? Bel ons voor meer informatie!
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Tekenmaterialen
> PUNTENSLIJPERS

zie pag.
101

4xAA

Dahle puntenslijper 111
Desq puntenslijper 230
•

Vrolijk gekleurde kunststof
puntenslijper.
• Geschikt voor het slijpen van gewone
en kleurpotloden tot een doorsnee van
8 mm.
• Met stalen frees en tafelklem.
• Afmeting 95x60x55mm.

antraciet/oranje

342101

•

•

•

•

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.
wit

342140

grijs

342200

Dahle puntenslijper 133
•
•

•
•

•
•
•

Puntenslijper in grijze kunststof
behuizing met zwarte accenten.
Geschikt voor het slijpen van gewone
en kleurpotloden tot een doorsnee van
11,5 mm.
Traploze punteninstelling.
Met rubberen grip zodat ze de
buitenkant van het potlood niet kunnen
beschadigen tijdens het slijpen.
Met stalen frees en tafelklem.
Automatische slijpstop.
Afmeting: 95x75x75mm.
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Dahle puntenslijper 155
•
•
•
•
•
•

grijs

342102

•

Slijpmachine in kunststof huis.
Potloodtoevoer voor potloden tot
Ø12mm.
Automatische stop.
Transparante slijpselbak.
Traploze puntinstelling.
Rubberen voetjes.
Inclusief tafelklem.

Tekenmaterialen
> TEKENINGENKOKERS EN -MAPPEN

Canson tekeningenmappen
•
•
•

Tekeningenmappen

•

•

•

Per stuk leverbaar.
•

Stevig, met gewolkt papier beplakt
karton.
• Vaste linnen rug- en sluitbanden.
• Rugbreedte 3mm.
• In wit en zwart.

Besteladvies pak à 5 stuks.
A4 28x38cm
zwart
A3 35x50cm
zwart
A2 50x70cm
zwart
A1 61x85cm
zwart

510426
510427
510428
510429

•
•

Tekenmap Canson® Studio met
elastieksluiting.
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.

52x72cm groen
26x33cm groen
28x33cm groen
32x45cm groen
47x62cm groen
61x81cm groen

510404
510405
510406
510407
510408
510409

52x71cm zwart

510414

Linex Zoom tekeningkoker
Exaclair tekenmap
•

Met draagriem.
• Kunststof.
• Zwart.

Ø6cm uittrekbaar tot 74cm
727021
Ø8cm uittrekbaar van 63 tot 124cm
727041

•
•

Rugbreedte 2cm.
Kunststof.

Product niet gevonden? Bel ons voor meer informatie!
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Tekenmaterialen
> SCHAREN

•

Quantore kantoorschaar
rechtshandig
•

Roestvrij staal met zwarte kunststof
handgrepen.

Quantore kantoorschaar
linkshandig

Per stuk leverbaar.

• Besteladvies pak à 12 stuks.
140mm
160mm
190mm
210mm
250mm

337135
337136
337137
337138
337139

•

Linkshandige kantoorschaar van 21cm
lengte, met scherpe roestvrij stalen
snijbladen en kunststof ABS
handgrepen speciaal voor de
linkshandige hand.

Quantore kantoorschaar
softgrip

210mm links

337069

•

Per stuk leverbaar.
Besteladvies pak à 12 stuks.
170mm
190mm
•

•

Roestvrij staal met zwarte kunststof
handgrepen.
• Met fijn gekartelde messen voor
nauwkeuriger knippen.
• Met extra soft handgrepen.

Quantore schaar Titanium
softgrip

337011
337012

• Schaar met een fijn gekarteld mes.
210mm
337013

•

Per stuk leverbaar.
Besteladvies pak à 12 stuks.
103mm
115mm
130mm
155mm
155mm linkshandig
180mm RVS
180mm groot oog
200mm
250mm
•

•

Titaniumschaar van 165mm of 210mm
lengte, blijft lekker lang scherp,
uitermate geschikt voor precies
knipwerk van papier, karton, folie's en
wat al niet meer.
• Ook is de schaar voorzien van
comfortabele softgrip handgrepen, bij
normaal gebruik 30 jaar garantie op
breuk.
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Kantoorschaar metaal
165mm
210mm

337133
337134

•
•

Roestvrij staal met schroef.
Verpakt in etui.

337006
337008
337007
337000
337060
337062
337010
337020
337040

Tekenmaterialen

Scotch schaar Comfort
•
•
•
•
•

Scotch schaar Basic

200mm

337043

Een multifunctionele schaar voor
uiterst betrouwbaar knippen.
Geschikt voor veeleisende momenten
zoals bij foto's.
Roestvrij stalen bladen om verwering
tegen te gaan.
Met comfortabele handgreep.
Zowel links- als rechtshandig te
gebruiken.

Scotch schaar Precision

Scotch schaar Titanium

•

•

De fijnste kwaliteit roestvrij stalen
bladen verzekeren u van kaarsrechte
randen en een soepele knipbeweging.
• Uitmuntende prestaties bij precieze
knipbewegingen.
• Met duurzame metalen scharnierpunt.
• Comfortabele handgreep.

180mm
200mm

337005
337003

De titanium bladen zijn 5x sterker dan
roestvrij staal.
• Zelfs na 100.000 keer knippen blijft de
schaar scherp.
• Duurzame non-stick coating voor een
langdurige werking.
• Met comfortabele handgreep.

180mm
200mm

337021
337042

200mm
200mm non stick

337022
337002

Product niet gevonden? Bel ons voor meer informatie!
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Tekenmaterialen
> SNIJMATTEN

Rillstab snijmat
•
•
•
•

•
•

Snijmat van groene kunststof.
Uniek zelf-herstellend materiaal.
Onze snijmatten zijn 3 laags
opgebouwd 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
beschermt uw werkblad en verlengt de
levensduur van uw messen.

A5 230x190mm
A4 300x220mm
A3 450x300mm
A2 600x450mm
A1 900x600mm

722275
722276
722277
722278
722279

> MESSEN EN MESHOUDERS

Stanleymes
•

Traditioneel Stanleymes met
verwisselbare messen.
• Stanleymes met een vast mes.
• Inclusief drie messen.

Westcott afbreekmesje
Premium
•

Premium snijmes met 9mm óf 18mm
breed snijblad.
• Voorzien van afbreekbare mesjes.
• In rode kunststof houder met metalen
snijgeleider.
• Met schuifknop voor het snijblad.

Westcott hobbymes
•

aluminium

•

890252

•

337141
•

•

•

Per stuk leverbaar.

•

Besteladvies pak à 12 stuks.
18mm

hobbymes aluminium

106562

Westcott afbreekmesje
Office

Per stuk leverbaar.

• Besteladvies pak à 24 stuks.
9mm

Cuttermes, geheel aluminium, voorzien
van trapezium vorm mesjes.

•

337147

•

Budget snijmes met 9mm óf 18mm
breed snijblad.
Voorzien van afbreekbare mesjes.
In blauwe kunststof houder met
kunststof snijgeleider.
Met schuifknop voor het snijblad.
Geleverd op blisterkaart.

•

Per stuk leverbaar.

• Besteladvies pak à 24 stuks.
9mm in kunststof houder
18mm in kunststof houder
9mm in metalen houder

337140
337143
337129

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.
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•

Per stuk leverbaar.

Westcott
reservesnijmesjes

•

Besteladvies pak à 24 stuks.
9mm
18mm
18mm met draaiknop

337142
337146
337144

•

Afbreekmesjes van 9 óf 18mm breed.
• Per 10 mesjes in een doosje.

•

Per stuk leverbaar.

• Besteladvies pak à 24 stuks.
9mm reservemesjes
18mm reservemesjes

337148
337127

Tekenmaterialen
> DRIEHOEKEN EN GRADENBOGEN

> LINIALEN

Quantore geodriehoek
Quantore liniaal
•

Transparante geodriehoek.
• Plexiglas.
• Combinatie van liniaal, gradenboog en
driehoek.

•

•

Per stuk leverbaar.

• Besteladvies pak à 20 stuks.
14cm

343101

Transparante kunststof liniaal.
• Plat model.
• Aan één zijde mm-verdeling.

• Besteladvies pak à 10 stuks.
30cm

•

Aristo geodriehoek flexibel
•

Transparant van flexibel Astralon,
waardoor hij minder gemakkelijk breekt.
• Combinatie van liniaal, gradenboog,
driehoek en parallelliniaal.

Per stuk leverbaar.

•

343032

Per stuk leverbaar.

M+R liniaal transparant
•

•

Per stuk leverbaar.

• Besteladvies pak à 10 stuks.
16cm flexibel
1550

736300

Transparante, lichtgetinte kunststof.
• Plat model.
• Aan een zijde mm-verdeling en aan de
andere zijde een inktrand.

• Besteladvies pak à 10 stuks.
20cm
30cm
40cm
50cm

343006
343007
343008
343009

Aristo TZ-driehoek
•

Transparant plexiglas.
Horizontale en verticale
schaalverdeling.
• 180° hoekverdeling.
• Markeringen 7° en 42° steken duidelijk
af.
• Met handgreep.
•

M+R liniaal met handgreep
•

Per stuk leverbaar.

•

22,5cm
32,5cm

1650/2
1648/2

736306
736307

Liniaal met handgreep.
• Eén zijde van de liniaal met cm/mmverdeling, de andere zijde cm/0,5mmverdeling.

• Besteladvies pak à 10 stuks.
30cm transparant
1330
30cm melkwit 3 schalen

345133
345143

20cm
30cm
50cm

343021
343023
343025

> SCHAALSTOKKEN

Rumold schaalstokken
•
•
•
•
•

Driekantige precisie-schaalstok met
6 schalen.
Wit perspex.
Praktische grote schaalaanduiding.
Stevig beschermetui.
Lengte 30cm.

schalen 1:20:25:50:75:100:125
150/30 1
735620
schalen 1:2,5:5:10:20:50:100
150/30 DIN
735621
schalen 1:20:25:33,33:50:75:100
150/30 2
735622
schalen 1:100:200:250:300:400:500
150/30 4
735623
schalen 1:500:1000:1250:1500:2000:2500
150/30 6
735624
schalen 1:1:2:5:10:20:50
150/30 ISO
735625

M+R liniaal aluminium
•

Aluminium liniaal met inktrand en
antislip-strip.
• Witte opdruk met mm-verdeling en
inches.

Product niet gevonden? Bel ons voor meer informatie!
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Index

Index | Nummeriek
000450 - 001650 _______________446
009000 - 009001 _______________212
009005 ________________________217
009006 ________________________216
009007 ________________________213
009009 - 009010 _______________217
009011 ________________________208
009012 - 009014 ________________213
009015 ________________________343
009016 ________________________208
009020 - 009027 _______________212
009029 ________________________217
009030 _______________________208
009031 - 009032 _______________213
009193 - 009226 _______________212
009228 - 009234 ______________208
009235 ________________________213
009238 - 009241 _______________208
010003 - 010103 ________________445
011310 - 011315__________________444
011335 _________________________419
011338 - 011340 _________________421
011343 - 011346_________________423
011350 _________________________421
011351 - 011358 _________________433
011361 _________________________423
011364 - 011365_________________432
011368 _________________________421
011369 - 011370_________________425
011371__________________________421
011383 - 011395 ________________425
011408 - 011409_________________433
011411 - 011416 __________________425
011418 - 011419__________________423
011441 - 011446 _________________430
011447 - 011452 _________________444
011453 - 011456_________________430
011458_________________________433
011468 _________________________421
011472 - 011474 _________________423
011475_________________________565
011479 - 011482 _________________444
011484 - 011486_________________423
011500 - 011505 _________________421
011513 - 011541 _________________432
022105 - 030233 _______________445
034018 - 034032 _______________360
034033________________________349
040116 - 040133 ________________445
040194 - 040197 ________________433
040198 ________________________419
050105 - 051415 ________________446
052210 - 053210 _______________450
053520________________________449
060105 - 060305 _______________450
060670 - 060685_______________449
062491 - 062496 ________________98
062497 - 062499_________________41
062500 - 062509________________99
062510 _________________________98
062512 - 062526 _________________41
062540_________________________99
080141 - 080146 ________________168
091225 - 091232 ________________418
091239 - 091241_________________419
091244 - 091246 ________________418
091248 - 091250 ________________419
091257 ________________________447
091274 - 091278 ________________418
091279 - 091281_________________418
091282 ________________________447
091283 ________________________421
105975 ________________________503
105976 - 105980________________378
105981 - 105982 ________________503
105983 - 105989 _______________486
105990 - 105992 _______________503
105993 - 105995________________475
105996 - 105999 _______________503
106206 - 106207 ________________471
106208 ________________________485
106213 - 106215 _________________471
106216 _________________________471
106279 - 106282________________567
106283 ________________________566
106395 ________________________631
106561 _________________________121
106562 _________________________121
110000 _________________________541
110001 _________________________539
110002 _________________________541
110003 - 110004 ________________539
110041 _________________________534
110042 - 110054 ________________535
110055 ________________________534
110056 - 110068 ________________535
128081 - 128582 ________________463
129002 ________________________415
129097 - 129098________________409
129103 - 129104 ________________408
129120 _________________________415
129127 - 129134_________________409
129135 _________________________415
129136 - 129137_________________409
129161 - 129181 __________________416
129189 - 129200 ________________415
129221_________________________407
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129227 - 129228________________406
129229 ________________________410
129232 - 129236________________407
129237 ________________________406
129238 ________________________407
129245 ________________________405
129249_________________________410
129252 - 129258 ________________410
129260 - 129267 ________________410
129273 - 129276 ________________410
129278 - 129293 ________________415
129294_________________________416
129296 ________________________407
129340 - 129248 ________________410
129350 - 129356 ________________415
129352 - 129253 ________________410
129358 ________________________416
129360 - 129370 ________________415
129386 - 129395________________407
129399 ________________________415
129400 ________________________409
129427 ________________________404
129429_________________________410
129431__________________________411
129439_________________________410
129442_________________________410
129451_________________________405
129452 - 129458 ________________410
129463_________________________410
129465_________________________410
129479 _________________________411
129481 - 129485 _________________411
129495 - 129499_________________411
129570 - 129575 ________________415
129576 - 129628 ________________416
129639 ________________________415
129659 - 129662 ________________410
129667 - 129679 ________________410
129680 - 129694_________________411
129706 - 129711__________________411
129720 - 129725 ________________410
129720 - 129726 ________________412
129799 ________________________405
129850 - 129859 ________________411
129876 - 129903 ________________413
129912_________________________404
129920 - 129926 ________________415
129933 - 129960________________452
130010 ________________________408
130011 _________________________413
130020 - 130100 ________________408
130110 - 130170 _________________413
130202 - 130219 ________________412
130303 - 130307________________408
158039 - 158040 ________________160
158120 - 158122 _________________155
158123 - 158155 _________________157
158156 _________________________160
158157 _________________________155
158158 - 158163 _________________157
176219 - 176220_________________166
176300 - 176306 ________________167
176310 - 176938_________________166
176939_________________________167
177005_________________________166
179210 - 179812 _________________162
180000 - 180050________________159
180060 - 180080 ________________155
180101 - 180168 _________________159
180195 - 180198 _________________161
180215 - 180218 _________________157
180290 - 180300 ________________159
180310 _________________________163
180340 _________________________161
180360 - 180390 ________________159
180400 - 180430 ________________160
180440 _________________________161
180441 _________________________155
180450 ________________________160
180460 - 180490 ________________159
180515 - 180533 ________________160
180610 - 180790 ________________163
180800 - 180830 ________________161
180900 - 180968 ________________165
180970 - 180995 ________________168
181000 - 181065 _________________164
181075 _________________________167
181204 _________________________167
181280 _________________________166
181282 _________________________167
181300 - 181302 _________________164
181459 - 181462 _________________160
183002 - 183024 ________________162
204001 ________________________564
204181_________________________564
213210 - 213214_________________557
213218 - 213219 ________________556
213220 ________________________557
213221 ________________________556
213222 - 213244 ________________557
221100 - 221101 _________________475
223040 - 223060_______________567
223878 - 223882 _______________207
224000 _______________________206
228177 ________________________567
228201 - 228221________________564
229647 ________________________469

229648________________________469
229649 - 229651 _______________469
235330 - 235340_______________450
235420________________________449
235600 - 235631 _______________447
235650 - 235655_______________448
235660________________________449
235677 ________________________447
235720 - 235851 _______________449
238067 - 238068_______________522
256000________________________544
256001 - 256002 _______________542
256003________________________544
256011 - 256018 ________________542
256021 - 256028 _______________544
257522 ________________________578
257572 - 257575 _______________547
257578 ________________________547
257583 - 257599 _______________547
264486 - 264487 _______________542
264488 - 264489 _______________544
264601 - 264603 _______________542
264621 - 264623 _______________544
264690 - 264699 _______________543
265684 - 265685_______________548
265690 - 265695_______________545
265705________________________548
265707 - 265718 _______________549
265719 - 265720 _______________547
265721 - 265726 _______________549
265741 ________________________548
265753 - 265820 _______________549
265840 - 265890_______________548
265931 - 265941________________550
268803 - 268807_______________543
268808 - 268812 _______________545
268813 - 268830 _______________547
268832________________________543
268833________________________545
269946 - 269947 _______________475
270070 - 270084 _______________382
270136 - 270139 ________________473
270265 - 270272 _______________561
270385________________________559
270508 - 270509_______________560
270512 - 270514 ________________559
270516 - 270524 _______________560
270525 - 270526 _______________558
270527 - 270532 _______________559
270533 - 270535 _______________558
270537________________________552
270538________________________555
270539 - 270540 _______________552
270541 - 270548 _______________555
270553 - 270558 _______________559
270559 - 270564 _______________558
270605 - 270613 _______________559
271600 - 271601 ________________578
272432 - 272446 _______________563
274990 - 274995 _______________588
300600 - 300601 _______________496
300600________________________497
300601 ________________________497
301031 - 301033 ________________488
301101 _________________________489
301172 - 301174 _________________488
301182 - 301201 ________________489
301246_________________________491
301250 ________________________488
301251 - 301253 ________________489
301254 ________________________488
301255 ________________________495
301269 - 301274________________493
301279 - 301280________________494
301291 - 301323 ________________491
301401_________________________492
301403 ________________________493
301411 - 301413__________________491
301471 _________________________475
301691 ________________________499
301692 - 301693 _______________499
301712 - 301714 _________________495
302101 ________________________492
302400 - 302421 _______________493
303000 - 303033_______________494
303050 - 303051 _______________473
303063 _______________________499
303100 ________________________494
303320 - 303339_______________473
304000 - 304201 _______________495
304700________________________492
305405 - 307903_______________496
306011 - 306021 ________________497
306026________________________497
306033 - 306038_______________497
306066________________________497
306068________________________497
306087 - 306090_______________497
306208 - 306218 _______________497
306221 - 306230 _______________497
306235 - 306242 _______________497
306415 - 306418 ________________497
306454 - 306458 _______________497
306460________________________497
306480 - 306481 _______________497
310101 - 310103 _________________498
310126 ________________________500

310127 - 310323 ________________498
310342 - 310345 ________________473
310501 - 310512 ________________499
310761 _________________________501
310800 - 311000 ________________499
311612 - 311632 _________________500
311642 _________________________501
311712 _________________________500
311721 _________________________475
311901 _________________________500
311902 _________________________501
311910 _________________________500
311911 _________________________499
311913 _________________________500
313246 - 313248________________556
313252 - 313253________________556
314000 ________________________501
314010 - 314012_________________496
314592_________________________315
314601 _________________________312
314602 - 314834 ________________607
315020 - 315021 ________________503
315061_________________________475
315150 - 315607 ________________502
316076 - 316082 ________________521
316084 - 316086 _______________522
316087 - 316089 _______________520
316093 - 316094 ________________521
316095 ________________________449
316096 - 316101 ________________520
316102 - 316107 ________________522
316124_________________________449
316133 - 316135 ________________522
316141 - 316159 _________________520
316160 - 316169 _________________521
316612 - 316663 ________________503
316670 - 316814 ________________377
317010 _________________________521
320223 - 320228_______________565
326101 - 326112 ________________526
326113_________________________527
326201 - 326212 _______________526
326223 - 326226_______________528
326301 - 326412________________526
326422 - 326429 _______________527
326452 - 326453 _______________526
326551 - 326552 _______________527
326577 - 326579 _______________526
326594________________________528
327431 ________________________527
327803 - 327808 _______________529
327809 - 327922 _______________530
327925 - 327929 ________________141
327930 - 327935 _______________529
327940________________________530
327941 - 327946 _______________529
327947 - 327954 _______________530
327960_________________________141
330204 - 330209 _______________184
330642 - 330651________________183
330650 - 330651 _______________327
330652 - 330653 _______________184
330730 - 331085________________183
334051 - 334300________________186
336053 - 336057 _______________176
336062________________________476
336140 - 336818 ________________186
337000________________________676
337002 - 337005 _______________677
337006 - 337020 _______________676
337021 - 337022 _______________677
337034 ________________________120
337040 ________________________676
337042 - 337043 _______________677
337060 - 337069 _______________676
337087 - 337090 _______________473
337127 - 337129 _________________121
337133 - 337139 ________________676
337140 - 337143 _________________121
337144 ________________________678
337146 - 337148 _________________121
340600 - 340830_______________673
342101 - 342200 ________________674
343006 - 345143 _______________679
350839 - 350843 _______________179
350844 ________________________178
350845 - 350849 _______________180
350850 - 350852 _______________179
350856 ________________________180
350858 ________________________179
350859 ________________________178
350902 - 350905 _______________182
351001 - 351006 _________________181
351007 - 351008 ________________180
351009 _________________________181
351017 _________________________180
351018 _________________________182
351019 _________________________179
351020 _________________________181
351021 _________________________180
351022 _________________________181
351023 - 351026 ________________179
351027 - 351028 ________________181
351029 - 351039 ________________182
351043_________________________178
351044_________________________180
351045 ________________________182

351047_________________________180
351048 - 351059 ________________182
351060 ________________________180
351063 - 351661 ________________182
361621 - 361636 ________________476
361921 ________________________469
362020 - 362040_______________476
363321_________________________214
363322 ________________________215
363323 ________________________214
370020 - 370021 _______________486
370052 - 370054 _______________389
390300 - 390332_______________478
390333 - 390339_______________473
390348 - 390404 _______________477
390407 ________________________479
390408 - 390410 _______________478
390431 - 390454 _______________479
390479 - 390482 ________________45
390500 - 390501 _______________478
390508 ________________________471
390511 - 390512 ________________475
390521 ________________________485
390522 - 390525_______________486
390530 - 390531________________471
390532 - 390534_______________486
390540 - 390541 ________________471
390551_________________________471
390822________________________468
390918 ________________________475
391040 ________________________567
391521 - 391551 _________________481
391552 ________________________480
391553_________________________481
391560 ________________________468
391726 - 391729 ________________185
391742 - 391756 ________________480
391870 - 391892 ________________484
391896 - 392276 _______________475
392401 ________________________436
392403 ________________________437
392404________________________436
392406 - 392410 ________________441
392417 ________________________439
392418 ________________________436
392421 ________________________475
392422 ________________________441
392424 - 392428 _______________442
392433 - 392435 _______________440
392451 - 392455 _______________437
392456 ________________________442
392457 - 392459 _______________443
392463 ________________________441
392464 ________________________440
392465 ________________________443
392466 - 392467 _______________440
392470 ________________________435
392473 ________________________440
392474 - 392479 _______________439
392484 ________________________436
392485 - 392487 _______________443
392496________________________436
392500 - 392504 _______________437
392519 - 392522________________361
392525 - 392535_______________439
392538 - 392544 _______________435
392545________________________439
392546 - 392555 _______________435
392561 - 392562 _______________439
392565________________________435
392566 - 392567 _______________437
392575________________________439
392581 ________________________440
392585 - 392591 _______________439
392601 ________________________438
392604________________________440
392606 - 392608_______________438
392618 - 392619________________440
392621_________________________441
392622________________________439
392627 ________________________557
392628 - 392629_______________556
392633________________________557
392638 - 392652_______________442
392661_________________________471
392664________________________468
392670 ________________________487
392676 ________________________442
392681 ________________________556
392690________________________435
392691 - 392695 _______________436
392696________________________435
392698 - 392699_______________436
392700 - 392701 _______________435
392702 ________________________441
392703 - 392711 ________________436
392712 - 392718 ________________523
392719 ________________________523
392721 - 392723 _______________525
392724________________________523
392731 - 392732 _______________525
392734________________________523
392743 ________________________439
392753________________________524
392754 - 392758 _______________436
392759 ________________________440
392769 - 392778 _______________525
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392809 _______________________523
393000 - 393012 ________________44
393022 _________________________54
393031 - 393080 ________________43
393900_________________________39
394101 __________________________44
394221 - 394255_________________46
394267 - 394268 ________________42
394305 _________________________44
394437 - 394440 ________________45
394441__________________________44
394460 - 394461 ________________471
394501 _________________________45
394503 - 394507 ________________48
394508 _________________________47
394512 - 394542_________________45
394543 - 394544 ________________48
394545 - 394546 ________________47
394547 - 394548 ________________48
394549 - 394552 ________________47
394553 - 394556 ________________45
394557 - 394558 ________________43
394559 _________________________45
394560 - 394561 ________________46
394562 _________________________43
394565 - 394568_______________609
394569________________________207
394570 - 394586 _______________609
394589 - 394592 _______________148
394731 _________________________45
394782 _________________________42
394783 _________________________48
394786 _________________________43
394787 _________________________42
394788 - 394791 _________________48
394792 - 394795 ________________45
394796 - 394802 ________________46
394810 - 394819 _________________47
400226 - 400235_______________259
400644________________________323
400709________________________206
400732 - 400738 _______________259
401009 - 401011_________________257
401022 - 401035________________249
401048 ________________________257
401228 ________________________248
401236 ________________________249
401237 - 401241 ________________248
401242 ________________________249
401243 - 401247 ________________248
401484 - 401491 ________________246
401544 ________________________257
401558 ________________________259
401584 ________________________250
401588 ________________________259
401663 - 401667 ________________248
401711 _________________________250
401726 - 401729 ________________255
401735 ________________________259
401816 - 401833 ________________246
401853 ________________________249
401855 - 401856________________253
401857 ________________________258
401858 - 401861 ________________255
401867 - 401868________________250
401869 - 401880________________249
401881 ________________________258
401888 - 401893________________256
402130 - 402137 ________________254
402138 - 402145________________255
402146 - 402153________________258
402283 - 402286_______________253
402287 - 402294 _______________254
402341 - 402354 _______________249
402363 - 402368_______________253
402369________________________256
402371 - 402379________________247
402380 - 402386_______________258
402400 - 402401 _______________293
402402 ________________________291
402403 - 402404 _______________293
402411_________________________292
402412 - 402453 _______________293
402480 - 402483 _______________254
402485 - 402486 _______________253
402487 - 402558 _______________250
402562________________________250
402563 - 402564_______________250
402569 - 402575 _______________259
402580 - 402583_______________258
402589 - 402593 _______________249
402636 - 402650_______________280
403924 ________________________257
403925 - 403944 _______________255
403967 - 403970 _______________258
404000 - 404005_______________259
404011_________________________249
404029________________________258
404031 - 404038 _______________256
404056 - 404060 _______________249
404061 - 404063 _______________258
404090________________________254
404098________________________253
404105 - 404108________________259
404138 ________________________249
404139 ________________________248
404140 ________________________249

404141_________________________248
404142 ________________________248
404180 - 404182 ________________249
404184 - 404187 ________________255
404188 - 404205 _______________257
404238 - 404239 _______________259
404241 - 404249 _______________255
404250 - 404261 _______________246
404348 - 404359 _______________258
404397 - 404425 _______________259
404430________________________258
404434 - 404437 _______________250
404443 - 404450 _______________257
404460 - 404463 _______________256
404464 - 404495 _______________257
404704 - 404708 _______________246
404714 - 404717 ________________250
404802________________________259
404903________________________292
405260 - 405271 _______________254
405502________________________257
405841 ________________________259
406002________________________248
406118 - 406180 ________________249
406283 - 406297 _______________259
406305 - 410116 ________________258
410286 ________________________255
410290 - 410291 ________________248
410292 - 410309________________256
410395 ________________________255
410396 - 410398________________256
410399 ________________________255
410866 - 410869________________257
410890 ________________________259
410901 ________________________253
410909 - 410912 ________________254
410913 - 410914_________________253
410915_________________________254
410916 ________________________253
410921 ________________________258
410927 ________________________259
410934 - 410938 ________________254
410967 - 410971 ________________253
411018 _________________________259
411023_________________________248
411031 - 411091 _________________253
411094_________________________258
411095 - 411104 _________________247
411105 _________________________258
411123 _________________________250
411130 - 411132__________________253
411139 - 411142 __________________257
411160 _________________________253
411168 - 411170__________________256
411171__________________________255
411172 - 411175 __________________253
411176 - 411189__________________255
411198 - 411204 _________________253
411213 - 411214__________________255
411215 - 411221__________________256
411232 - 411239_________________248
411240 - 411242 _________________249
411247 _________________________248
411248_________________________249
411249_________________________248
411254_________________________255
411255_________________________249
411256 - 411258_________________255
411259_________________________248
411262_________________________255
411274 _________________________248
411283 - 411286_________________255
411288_________________________248
411290 ________________________253
411291 _________________________254
411292 - 411294_________________253
411301 - 411305 _________________254
411342 - 411345 _________________259
411349_________________________253
411368 - 411390_________________254
411391__________________________415
411392 - 411399_________________254
411404 - 411414__________________247
411430 - 411439 _________________259
411440 - 411447 _________________247
411448 - 411460 _________________246
411468 - 411471 _________________258
411480 - 411483 _________________246
411494_________________________250
411499_________________________253
411514 - 411517 __________________257
411570 - 411583 _________________246
411600 - 411601 _________________253
411606 - 411609_________________257
411622 - 411630_________________258
411662 - 411688_________________246
411698 ________________________259
411723 - 411727 _________________247
411733 - 411735 _________________246
411740 - 411742 _________________253
411759_________________________258
411761 - 411765 _________________256
411766 - 411768 _________________246
411771 - 411774 __________________247
411775 - 411777 _________________258
411778 _________________________256
411780_________________________246

411781 - 411783 _________________258
411786 _________________________247
411787 - 411793 _________________258
411797 - 411798 _________________253
411799 - 411809_________________258
411811 - 411814 __________________253
411820 - 411822_________________246
411849 - 411852 _________________247
411860 - 411868_________________246
411872_________________________259
411881 _________________________248
411905 - 411906_________________249
411916 - 411940 _________________255
411942 - 411952_________________253
411953 - 411954 _________________248
411955_________________________253
411956_________________________254
411957_________________________253
411972 - 411975 _________________248
411977 - 411981 _________________249
411982_________________________248
411985 ________________________256
411986_________________________257
412004 - 412005________________254
412009 - 412012 ________________253
412014 - 412015_________________246
412019 ________________________253
412029 - 412032________________258
412051 - 412057 ________________254
412102 ________________________259
412110 - 412111 __________________256
412115 - 412116__________________253
412119 _________________________257
412126_________________________246
412157 - 412160_________________256
412161 - 412162 _________________253
412172 - 412175 _________________246
412199_________________________257
412201 - 412204 ________________248
412211 - 412214 _________________256
412215 _________________________247
412216_________________________256
412218 - 412222 ________________247
412232 - 412259________________255
412301_________________________247
412306 - 412312 ________________254
412313 - 412316_________________248
412340 - 412350________________259
412381 - 412404 ________________255
412408 ________________________253
412409 ________________________255
412412 - 412415 _________________257
412418 - 412422 ________________246
412438 - 412441_________________257
412445 - 412451 ________________253
412481_________________________259
412554 - 412557 ________________254
412570 - 412577 ________________256
412578 - 412586 ________________257
412587 ________________________249
412588 - 412591 ________________248
412596 ________________________249
412597 - 412598 ________________248
412599 ________________________249
412601 - 412602 ________________248
412640 - 412641 ________________256
412645 ________________________259
412750 ________________________253
412776 - 412779 ________________258
412780 ________________________259
412798 - 412813 ________________246
413107 - 413109_________________293
413110 _________________________291
413112 - 413290_________________293
413513 _________________________104
413521 _________________________101
413527 _________________________101
413529 ________________________102
413540_________________________104
413550 - 413556_________________101
413564 - 413567 ________________103
413568 - 413570 ________________104
413575 - 413587 _________________101
413590 - 413591_________________104
413593 _________________________101
413594_________________________104
413595 _________________________101
413602 - 413633 ________________104
413694 - 413739 ________________103
413756 - 413768 ________________102
413769 - 413770_________________104
413771 - 413772 _________________102
413773 - 413779_________________104
413793 - 413798 ________________103
413811 - 413812__________________221
413822 - 413829 ________________104
413830 - 413861_________________102
413865 - 413866 ________________104
413869 - 413871_________________102
413872 - 413873 ________________104
413874 - 413876 ________________102
413888 _________________________96
413901 - 413905_________________196
416131 - 416137 _________________650
416140 - 416143 _________________647
416144_________________________650
416145 - 416152 _________________647

416153 ________________________650
416154 _________________________647
416157 - 416165_________________650
416193 - 416200 ________________256
416208 - 416215 ________________259
416216 - 416219_________________250
416220 ________________________255
416510 - 416543 ________________649
416545 - 416547 ________________647
416556 - 416562 ________________649
416581 ________________________650
418184_________________________345
418187_________________________468
418189 ________________________232
418193_________________________234
418202 ________________________233
418203 - 418205________________235
418207 ________________________233
418231_________________________236
418361 - 418362 ________________384
418370 - 418371 _________________133
418372 - 418374 ________________133
418375 - 418380 ________________133
418381 - 418382_________________129
418393 - 418396 ________________243
418398 ________________________242
418399 ________________________238
418400 ________________________236
418405 ________________________238
418410 - 418411 __________________131
418412_________________________235
418413__________________________191
418414 _________________________342
418415_________________________242
418416_________________________238
418418__________________________191
418422 ________________________243
418423 - 418424 ________________242
418425 - 418430 ________________243
418432 ________________________244
418435 ________________________242
418436 ________________________235
418437 ________________________243
418438 ________________________242
418439 ________________________243
418440 ________________________345
418452 - 418453 ________________342
418455 ________________________242
418469 ________________________243
418489 - 418490 ________________244
418503 ________________________243
418544 - 418545 ________________244
418547 ________________________235
418559 ________________________243
418561_________________________345
418619 ________________________230
418620 ________________________229
418637_________________________219
418641 - 418644 _________________216
418646 ________________________203
418655 ________________________216
418664_________________________221
418709 - 418714_________________242
418715 - 418722 _________________192
418725_________________________195
418726 - 418728 ________________194
418729_________________________195
418730 - 418731 _________________193
418732_________________________194
418733 - 418734 ________________196
418736 - 418737_________________221
418738 - 418741 _________________193
418742_________________________195
418745_________________________192
418746 _________________________217
418747 _________________________192
420102 ________________________288
420131 - 420132 ________________286
420139 ________________________287
420310 ________________________288
420313 - 420318________________289
420724 - 420726 _______________288
420727 - 420729 _______________290
420734 - 420735 _______________291
420812 - 420816________________290
420817 - 420820 _______________286
420829________________________292
420853________________________288
420857 - 420873 _______________290
421103 ________________________286
421123 - 421832 ________________287
421856 ________________________286
421861_________________________287
423803 - 423817 _______________292
426292 ________________________214
430036________________________274
430155 ________________________270
430202________________________278
430224________________________280
430226 - 430231 _______________278
430237 - 430238 _______________272
430243________________________280
430246 ________________________275
430254 ________________________274
430256 - 430260 _______________279
430268 - 430270 _______________276
430272 - 430273 _______________270

430281 - 430297 _______________246
430314 - 430315 ________________341
432998 - 433006 _______________277
433007 ________________________271
433019_________________________271
433038________________________279
433047 - 433048 _______________258
433057________________________280
433076 ________________________277
433077 ________________________273
433079 ________________________271
433083 - 433389 _______________275
433391 ________________________276
433392________________________275
433399 ________________________271
433404 ________________________279
433406 ________________________274
433416 - 433417 ________________272
433418 ________________________278
433474 ________________________276
433476 ________________________271
433925 ________________________277
433926________________________275
433927 ________________________274
433928 ________________________271
434184 ________________________276
434187 ________________________270
434240 - 434242 _______________273
434245 ________________________273
434247 ________________________279
434311 - 434314 ________________202
434400________________________280
434506 ________________________273
434511 - 434518 ________________200
434540 - 434634 _______________199
434690 - 434701 _______________203
434761 - 434770 ________________199
434827 - 434828 _______________198
434829 - 434831 _______________203
434843 - 434852 _______________201
434854 - 434860 _______________199
434869 - 434875 _______________200
434909 - 434922 _______________202
434923 - 434926 _______________199
434927 - 434930 _______________198
434931 - 434932 ________________201
434941 - 434947 ________________198
434950 - 434951 _______________226
434960 - 434961 ________________190
435098 - 435099 _______________227
435101 ________________________230
435105 - 435109 ________________227
435215_________________________197
435273_________________________191
435274 ________________________190
435275_________________________191
435337 - 435338 _______________226
435340________________________209
435360 - 435509_______________229
435510 - 435511 ________________230
435521 - 435522 _______________229
435523 ________________________190
435525 - 435629 _______________226
435639 - 435647 _______________198
435976 - 435983 _______________218
435987 ________________________221
435989 - 435991________________218
435992 ________________________221
435998 - 436001________________219
436006 _______________________220
436012 ________________________219
436013 - 436014________________220
436031 ________________________224
436032________________________220
436033________________________225
436047 ________________________224
436063 - 436070 _______________225
436071 ________________________236
436072________________________232
436073 ________________________234
436075 ________________________128
436076 - 436077 _______________215
436084 ________________________218
436085 ________________________219
436086 - 436087 _______________221
436090 - 436095_______________220
436098________________________223
436099 _______________________220
436100 - 436103________________223
436108_________________________194
436109 ________________________218
436136_________________________221
436152 - 436155________________220
436156 ________________________218
436157 ________________________220
436163_________________________221
436164 - 436165 ________________210
436166 ________________________221
436167_________________________219
436168 - 436169________________220
436180 - 436181_________________215
436191 - 436193_________________195
436220 ________________________197
436221 - 436224 ________________214
436260 - 436261________________216
436351 ________________________468
436360 - 436363 _______________177
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436364 ________________________177
436470 - 436471_________________211
436481 ________________________209
436482 - 436500________________211
436579 ________________________342
437025 - 437028 _______________204
437029________________________205
437030________________________204
437032 - 437037 _______________205
437038________________________204
437040 - 437050 _______________205
440005 - 440073 _______________249
450019 - 450026 _______________284
450027 - 450028_______________282
450029 - 450031 _______________283
450032________________________285
450051 - 450052 _______________284
450057________________________285
450064 - 450065 _______________284
450069 _______________________285
450070________________________283
450071 - 450072 ________________281
450080 - 450081 _______________282
450090 - 450091 _______________281
450093 - 450220_______________285
450307 ________________________216
470001 - 470012 ________________294
470013 ________________________295
470014 - 470019 ________________294
470023________________________295
470028________________________294
470033 - 470035 _______________295
470040 - 470043 _______________150
470044 ________________________378
470062 - 470088 _______________297
470120 ________________________295
470121_________________________297
470129 ________________________295
470131 - 470143_________________297
470149 - 470153 ________________294
470239________________________303
470304 - 470367 _______________309
470433________________________305
470436 ________________________299
470438 ________________________307
470440 - 470442 _______________299
470444 ________________________309
470445 ________________________299
470446 ________________________307
470449 ________________________302
470453 - 470456 _______________303
470460________________________309
470483________________________303
470517 - 470524________________306
470529________________________304
470536 - 470537 _______________302
470544 - 470546 _______________304
470547 ________________________305
470559________________________304
470595________________________309
470598 ________________________301
470619 ________________________297
470638 - 470648 _______________301
470652 - 470656 _______________306
470679 - 470711 ________________309
470713 - 470715_________________301
470716 ________________________306
470717 ________________________305
470722 - 470726 _______________300
470729 ________________________301
470730 - 470731________________300
470732 - 470734 _______________299
470735 - 470736 _______________307
470741 ________________________305
484000 - 484001 ________________341
484043________________________232
484046________________________236
484059 ________________________215
484060 - 484063 _______________214
484152 ________________________237
484199 - 484200 _______________209
484201 - 484210 ________________210
484211 - 484212 ________________233
484215 - 484216 ________________210
484217 - 484218 ________________209
484219 - 484220 _______________237
484459 - 484460 _______________223
484493 ________________________232
484496 ________________________234
484558________________________232
484570 - 484575 _______________234
484590________________________235
484602________________________236
484604 ________________________244
484605________________________235
484606 - 484610 _______________244
484635________________________238
484643 ________________________236
484646 ________________________234
484654 ________________________345
484701 - 484704 _________________96
484729 ________________________214
484974 - 484986 _______________368
485579 - 485580 _______________125
485581 - 485583 ________________131
485584 ________________________127
485598 ________________________124

684

485615_________________________127
485616 - 485620________________126
485621 - 485622 ________________127
485623 - 485627 _______________126
485628 - 485630 _______________127
485646 - 485649 _______________124
485652 ________________________126
486003 - 486032 _______________136
486043 - 486046 _______________138
486047 ________________________138
486048 - 486056 _______________138
486057 - 486062 _______________137
486120 - 486127 ________________138
486143 - 486148 ________________137
486150 - 486153 ________________136
486154 - 486164 ________________137
486171 - 486234 ________________138
489005 - 489006 _______________129
489007 ________________________128
489009 ________________________129
489020 - 489026 _______________128
489028 ________________________129
489031 ________________________128
489064 - 489072 _______________145
489077 - 489099 _______________130
495232 - 495233 _______________109
495240 ________________________107
495241 - 495242 ________________108
495243 ________________________109
495244 - 495245 _______________106
495246 - 495247 _______________108
495248 - 495249 _______________107
495255 ________________________109
495259 ________________________106
495263 ________________________109
495264 - 495265 _______________107
495266 ________________________109
495273 ________________________106
495283 - 495285 _______________107
495286 ________________________108
495287 - 495291 ________________106
495292 ________________________109
495293 ________________________107
495294 - 495295 _______________108
495340 - 495342 ________________111
495555_________________________119
495556 ________________________118
495557 - 495558 ________________119
495559 - 495562________________118
495563 - 495564 ________________117
495565 ________________________119
495566 ________________________120
495567_________________________119
495568 ________________________118
495569 - 495571 ________________117
495572_________________________119
495573 - 495574 ________________118
495575 ________________________120
495576_________________________119
495577 ________________________120
495578_________________________119
499095 - 499097 ________________36
501900 - 501914 ________________536
502018 - 502019 _______________534
502032 - 502055 ______________536
502059 ________________________541
502062 _______________________536
502063 - 502139 _______________541
502160 - 502192 _______________536
502250 - 502251 _______________534
502260 - 502275_______________535
502400________________________578
502403 - 502411________________534
502416 - 502434 _______________537
502458 - 502464 _______________473
502756 - 502757 _______________537
502826 - 502827 _______________473
502867 ________________________473
502869 - 502872 _______________473
502874 - 502879 _______________473
502882________________________483
502895 - 502933 ______________592
502976 - 502991 _______________593
502992 - 503009_______________473
503010 - 503012 _______________578
503015 ________________________521
504010 ________________________558
504130 - 504140________________539
504200 - 504229_______________538
504240 ________________________541
504250 - 504285_______________539
504290 ________________________541
504325 - 504332_______________538
505259 - 505270 ________________98
505878________________________468
505886________________________475
505940 - 505945_______________482
506001 - 506018 _______________483
506041 ________________________482
506042________________________482
506060 - 506061________________471
506080 - 506083 ______________482
506114 - 506132 ________________483
506260 - 506275_______________469
506310 - 506312________________487
506326 - 506330 ______________390
506334 ________________________391

506400 - 506407 _______________387
506409 _______________________389
506418 - 506420 _______________387
506432 - 506434 _______________484
506439 - 506441 _______________387
506442 - 506447 _______________388
506448 - 506450 _______________387
506451 - 506455 _______________388
506456________________________389
510002 - 510059 _______________573
510102 - 510192_________________577
510201 - 510203 ________________596
510246 - 510249 ________________473
510253 - 510259 _______________590
510271 - 510273 ________________589
510274 - 510275 ________________473
510279 ________________________589
510280 ________________________572
510281 - 510314 ________________580
510318 - 510321 ________________587
510331 - 510342 ________________588
510349 - 510356________________587
510357 - 510367 ________________571
510376 ________________________538
510377 ________________________572
510399 ________________________580
510401_________________________594
510402 ________________________580
510404 - 510429 ________________675
510455 ________________________578
510460 - 510464________________590
510481 - 510489 ________________589
510531 - 510532 ________________552
510536 ________________________555
510537 ________________________553
510538 ________________________552
510541 ________________________553
510551 ________________________555
510554 ________________________553
510558 ________________________555
510559 ________________________570
510560 - 510561 ________________555
510566 ________________________552
510569 ________________________555
510570 - 510584 ________________575
510731 - 510737 ________________555
510803 - 510819 ________________590
510852 - 510859________________573
510872 - 510916 ________________577
511021 - 511027 _________________583
511110 - 511124 __________________576
511140 - 511196 _________________585
511232 - 511238 _________________591
512220 - 512232________________584
512300 - 512328 _______________583
512330 - 512338 _______________582
512340 - 512352________________583
512367 - 512368________________607
512400 - 512403________________582
512441 - 512480_________________581
512522 - 512554________________586
512560 - 512564________________587
512566 - 512578 ________________581
512595 - 512596________________572
512597 - 512599 ________________587
512606 - 512609 ________________581
512630 - 512631 ________________578
512681 - 512699 ________________589
512702 - 512714 ________________579
512733 - 512743 ________________581
512752 - 512764 ________________576
512770 ________________________572
512772 - 512777 ________________580
512782 - 512794 ________________586
512802 - 512814 ________________579
512842 - 512843 ________________578
512845 - 512847 ________________587
512848 ________________________377
512854 - 512857 ________________587
512859 ________________________572
512991 - 512993 ________________522
513020 - 513028________________427
513031 _________________________190
513034 ________________________426
513037 - 513040 ________________427
513042 - 513043________________426
513044 - 513075 ________________429
520100 - 520112 ________________596
520120 - 520127________________597
520130 - 520176 _______________600
520302 - 520365_______________597
520492 - 520525_______________596
521101 _________________________599
521150 - 521619 ________________598
521620 - 521628 _______________596
521642 - 521697________________599
521705 - 521708________________598
521710 - 521712_________________599
522010 - 522030 _______________574
522193 ________________________578
522254 ________________________574
522335________________________576
522336 - 522339_______________572
522340 - 522376 _______________574
522380 - 522386 _______________591
522390 - 522406_______________579
522412 - 522426 _______________584

522520 - 522527 _______________579
523062 - 523069 _______________231
523091 ________________________594
530002 - 530005 ______________593
530010 ________________________594
530020 - 530022 ______________593
530030 - 530055 ______________594
531010 - 531013 _________________601
531021 ________________________604
531022 - 531025 ________________601
531031 - 531033 ________________591
531041 - 531046 ________________603
531047 - 531048 ________________601
531049 ________________________602
531050 ________________________601
531053 - 531056 _______________602
531057 ________________________601
531083 ________________________473
531092 - 531094________________483
531095 - 531098 ________________471
531099 - 531106_________________471
531107 - 531108 _________________471
531109 - 531112__________________471
531249 - 531256 ________________471
531273 - 531284________________380
531500 - 531520 _______________607
531525 - 531533 _______________606
531535 ________________________608
531540 - 531545 ________________607
531557 - 531560________________606
531562 - 531579________________608
531581 - 531584 ________________606
531589 ________________________604
531590 ________________________605
531592 ________________________606
531593 ________________________605
531594 ________________________604
531595 ________________________605
531597 ________________________604
531598 - 531599 _______________605
531601 - 531602 ________________186
531603 ________________________605
531604 ________________________604
531605 - 531606 _______________605
531611 _________________________186
531613 - 531614_________________604
531620 - 531658 _______________586
531700 - 531702 ________________377
535103 - 535108 ________________313
535109 ________________________315
535113 - 535117 _________________313
535118 ________________________320
535119 _________________________315
535120 - 535121 ________________310
535122 ________________________315
535123 ________________________313
535124_________________________321
535125 ________________________310
535127 - 535131_________________314
535133 ________________________313
535134_________________________314
535141 _________________________321
535142 ________________________320
535155 - 535157 ________________315
535171 - 535179 _________________317
535213 - 535214 ________________315
535261 ________________________313
535264 - 535275 _______________319
535278 ________________________123
535285 - 535286_______________320
535287 - 535288 _______________319
535311 - 535317_________________317
535352 - 535353 _______________321
535358 - 535363_______________320
535364 ________________________321
535365 - 535374 _______________320
535377 - 535384 _______________321
535386 - 535387_______________320
535389 - 535390 _______________321
535402 - 535413 _______________320
535414_________________________321
535415 ________________________320
535420 - 535423 _______________321
535432 - 535433 _______________320
535463 - 535469 _______________123
535523 - 535524________________311
535536 - 535541________________310
535552 _______________________320
535658 - 535664 _______________310
535911 - 535941_________________314
535942 - 535945_______________320
535946 - 535947 _______________314
535960 - 535968 _______________315
535970 - 535983 _______________314
536020 - 536023 _______________312
536046 ________________________315
536060 - 536083 _______________312
536093 - 536094 _______________315
536097 ________________________321
536098 - 536099 ______________320
536100 - 536102 ________________321
536111 - 536112 _________________314
536120 - 536201 ________________312
536209 ________________________311
536210 - 536211 ________________312
536214 - 536224 ________________311
536225 ________________________312

536226 ________________________311
536228 - 536229 _______________317
536230 - 536232 _______________313
536240 - 536253 _______________315
537503_________________________311
537644 - 537645________________310
537700 - 537718 ________________313
540031 - 540034 _______________595
541001 - 541281 _________________381
541358 - 541375 ________________380
541408 - 541424 ________________566
541444 ________________________569
541445 ________________________568
541446 - 541450 ________________569
541470 - 541471_________________566
541473 - 541474 ________________568
541480 - 541482 ________________566
541483 ________________________567
541493 - 541494 ________________569
541495 - 541496 ________________568
541498 - 541500________________569
541501 _________________________381
541502 ________________________566
541503 - 541507 ________________569
541510 - 541515_________________570
541521 - 541601 _________________381
541684 - 541858________________380
547065 - 547070 _______________230
547071 - 547072 ________________231
551264 ________________________206
551284_________________________167
551424 - 551426 ________________206
552000 - 552005 ______________370
552006 - 552011 ________________371
552013 - 552022 ________________40
552024 - 552047 ________________40
552050 - 552054_______________370
552056 - 552060 _______________371
552070 - 552076 _______________370
552077 - 552081 ________________371
600022 ________________________614
600031 - 600043 _______________626
600045 - 600046 _______________615
600071 - 600114_________________614
600119 - 600120 ________________615
600133 - 600140 ________________615
600143 ________________________622
600186 - 600259 _______________618
600271 - 600275________________619
600416 - 600447________________618
600471 - 600477 ________________614
600484 - 600644 _______________621
600701 - 600703________________618
600729 - 600731________________619
600762 - 600772 _______________617
600803 ________________________621
600810 - 600813 ________________617
600814 - 600826 _______________619
600921 - 600923 _______________640
609001 - 609058 _______________623
609321 - 609323 _______________641
609501 - 609503 _______________622
609506 _______________________623
609510 - 609644 _______________622
609645 - 609647 _______________623
609650 - 609761 _______________622
610020 ________________________623
610080 - 610081 _________________97
610100 - 610101_________________629
610117 - 610135 _________________621
610261 - 610273 ________________625
610291 - 610293 ________________628
610301 - 610304 ________________625
610376 ________________________621
610390 - 610395 ________________197
610411 - 610418 _________________629
610451 ________________________625
612672 - 612693 ________________637
612751 - 614107_________________628
614157 - 614163 _________________617
614171 - 614213 _________________634
614251 - 614253 ________________635
614261 - 614263 ________________640
614281 - 614283 ________________639
614331 - 614333 ________________628
614361 - 614363 ________________638
614421 - 614423 ________________628
614441 - 614449_________________640
614481 - 614494 ________________635
614501 - 614513_________________639
615020 - 615021 ________________631
615031 - 615032 ________________631
615033 ________________________150
615071 - 615123_________________627
615141 - 615143 _________________638
615144 - 615146 _________________641
615150 - 615151 _________________634
615161 - 615163 _________________638
615191 - 615193 _________________629
616001 - 616003 ________________626
616021 - 616023 ________________629
616030 ________________________634
616031 - 616033 ________________626
616041 - 616043 ________________629
616069 ________________________631
616080 - 616083 _______________629
616101 - 616104 _________________626
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616116 _________________________197
616141 - 616323 ________________626
616331 - 616404 ________________627
616408 - 616409________________633
616411 _________________________627
616418 ________________________633
616420 - 616425________________633
625201 - 625203 _______________630
625211 - 625213_________________641
625801 - 625803 _______________638
625805 - 625828 ______________630
625851 - 625853 _______________637
625864 - 625865_______________630
625871 - 625883 _______________637
625921 - 625953 _______________630
625992 - 625994 _______________641
626052 - 626056 ______________630
630001 - 630019 _______________662
630021 - 630023 _______________656
630031 - 630035 _______________662
630041 - 630049 _______________661
630051 - 630059 _______________662
630101 - 630204 ________________661
630249________________________652
630271 - 630276 _______________653
630311 - 630318 ________________661
630379________________________652
630430 - 630440_______________660
630451 - 630454 _______________652
630460 - 630481 _______________660
630501 - 630524 _______________663
630531 - 630539 _______________653
630591 - 630595 _______________652
630600 _______________________660
630647________________________663
630651 - 630653 _______________645
630901 - 630903 _______________665
630970 - 630971 _______________658
630972 - 630973 _______________657
630991 - 630999 _______________655
631001 - 631009 ________________661
631021 - 631029 ________________652
631031 - 631039 ________________375
631051 - 631069 ________________655
631110 - 631124 _________________659
631148 - 631153 ________________666
631160 - 631169_________________347
631281 - 631283 ________________664
631285 - 631299 ________________371
631301 - 631304 ________________664
631310 - 631313 ________________659
631321 - 631352 ________________664
631361 - 631379 ________________665
631431 - 631449 ________________656
631450 - 631459________________659
631466 - 631467 ________________657
631468 ________________________656
631469 ________________________657
631471_________________________656
631473 - 631474 ________________658
631490 - 631495 ________________657
631500 - 631560 _______________659
631561 - 631563 ________________657
631566 - 631568 _______________656
631571 - 631581_________________662
632011 - 632013 ________________644
632029________________________643
632091 - 632099 _______________644
632101 - 632204________________643
632400 _______________________660
632521 - 632527 _______________666
632641 - 632644 _______________638
633130 - 633174 ________________645
633181 - 633200 _______________666
633220 - 633243 _______________644
633244 - 633248 _______________645
633251 - 633254 _______________640
633301 - 633305 _______________643
634992 - 635040 _______________667
635042 - 635056_______________668
635062 - 635069_______________667
635083 - 635090 ______________666
635091 - 635094 _______________662
635161 - 635163 ________________629
635184 - 635191 ________________666
635223 - 635239_______________668
635240 - 635249 _______________667
635262 - 635328_______________668
635401 - 635403 _______________665
635434 - 635439 _______________667
635651 - 635684 _______________663
635711 - 635721 ________________655
635971 - 635979 _______________640
636001 - 636004 _______________639
636010 - 636029 _______________638
636070 ________________________621
636101 - 636104 ________________639
636119 _________________________621
636141 - 636153 ________________639
636171 - 636183 ________________635
636191 - 636253 _______________639
636301 - 636313 _______________640
636381 - 636383 _______________635
636431 - 636433 _______________634
636471 - 636513________________635
636641 - 636653 _______________640
637051 - 637763 ________________641

640207 - 640237 _______________669
640239________________________670
640240 - 640368_______________669
640494 - 640496 _______________672
640605 - 640912 _______________669
701479 ________________________225
701515_________________________224
701521 - 701558 ________________225
701560 ________________________224
701561_________________________225
701562 - 701570 ________________224
710023 - 710025 ________________671
710512 - 710916 _________________672
711101 - 711104 __________________644
712130_________________________670
712133 _________________________621
712150 - 712397 ________________670
713103 - 713299 _________________671
720253________________________673
720255________________________640
720320________________________673
720400 ________________________671
721221 - 721402 ________________673
722275 - 722279 _______________678
725140_________________________513
725141 _________________________514
725142 _________________________170
725143 ________________________504
725150_________________________513
727021 - 727041 ________________675
735620 - 736307 _______________679
740015 - 744620________________463
746013 - 746016 _________________411
746019 - 746021 ________________407
746023 - 746028 ________________411
746032 - 746035 ________________411
746039_________________________411
746043 - 746048 ________________411
746052 - 746059 ________________411
746062 - 746066 ________________411
746070 _________________________411
746074 - 746075 ________________411
746111 - 746119 __________________411
746121 - 746128 _________________411
746130 _________________________411
746133 - 746135 _________________411
746144 - 746145 _________________411
746164 _________________________411
746200_________________________411
746205 - 746208 ________________411
746212 _________________________411
746224 _________________________411
746330 - 746332 _______________463
800212 - 800213 _______________507
800225 _______________________506
800232 _______________________505
800234 ________________________172
800235 _______________________506
800236 ________________________173
800238 ________________________172
800241 ________________________508
800242 - 800249_______________507
800250 _______________________504
800251 - 800252 _______________170
800253________________________507
800257 - 800261 _______________506
800262 ________________________512
800265 - 800275_______________504
800278 - 800280 ______________506
800281 - 800282 _______________512
800283 _______________________508
800286 _______________________506
800290 - 800294 ______________508
800295 - 800304 _______________512
800314_________________________173
800323 - 800333_______________507
800335 _______________________506
800342 - 800457 _______________507
800535 - 800537_______________506
801120 ________________________504
801121 - 801122 _________________505
801140 ________________________504
801145 _________________________514
801149 ________________________505
801150 _________________________514
801151 _________________________507
801340 ________________________504
801341 ________________________505
801343 ________________________504
801344 ________________________505
801345 ________________________513
801346 ________________________505
801348 - 801450________________504
802031 - 802032 _______________507
802035 - 802040 _______________511
802041 - 802043 _______________507
802044 - 802046_______________508
802047_________________________511
802048 ________________________177
802049 - 802051 ________________511
802060 - 802062 ______________507
803496_________________________171
803498 - 803499 _______________172
803502 - 803508 _______________171
803510 - 803511 ________________172
803512 - 803513 ________________512
803525 ________________________511

803526 ________________________172
803527 - 803528________________171
803529 - 803532________________171
803541_________________________173
803543 - 803544 ________________171
803545 ________________________173
805420 - 805429 _______________512
805731 - 805737 _______________506
807011 _________________________513
807013 - 807016 ________________514
807020 - 807021________________513
807022 ________________________475
807027 ________________________513
807245 - 807246 _______________514
810911 _________________________456
810912 ________________________459
810915 ________________________458
810916 - 810917 ________________396
810935 - 810942________________460
810943 - 810944 ________________541
810945 - 810957________________459
810979 ________________________454
810981 - 810983 ________________456
810987 ________________________458
810989 - 810995 _______________459
810996 - 810999 _______________396
811027 - 811028_________________457
811041 _________________________461
811043 - 811046 _________________457
811068 _________________________461
811073 - 811074 _________________457
811127 _________________________456
811129 - 811134 _________________396
811136 - 811138 _________________459
811139 _________________________396
811142 _________________________458
811144 - 811146 __________________457
811148 - 811149 __________________361
811207 - 811241 _________________462
811410 - 811411___________________461
811513 - 811514__________________492
811570 - 811600 _________________571
811900 - 811932 _________________170
816320 - 816665 ________________461
816666 - 816684________________540
816690 - 816799 ________________461
816802 - 816804________________457
816805 - 816818 ________________454
816820 - 816880 ________________461
816890 ________________________173
816895 - 816900 _______________458
816901 - 816902 ________________540
816980 - 817004________________455
817005 ________________________540
817007 - 817011 _________________458
817012 - 817015 _________________457
817016 - 817023 ________________458
817031 - 817032_________________461
817047 - 817048 ________________457
817061 - 817070 ________________458
817071 _________________________454
817074 ________________________458
817075 ________________________396
817079 - 817080 ________________458
817082 - 817083 ________________457
817094 ________________________456
817098 - 817101 _________________457
817109 - 817113 _________________458
817116 _________________________396
817128 - 817137 _________________454
817139_________________________456
817146 - 817168 _________________454
817172_________________________460
817173 _________________________454
817174 _________________________460
817175 - 817179 _________________454
817180 - 817190_________________455
817193_________________________540
817196 - 817234 ________________455
817208 - 817212 ________________332
817228 - 817229 ________________332
817246 - 817249 ________________456
817258 ________________________540
817259 ________________________456
817260 ________________________455
817276 - 817278 ________________456
817280 - 817286 ________________455
817291_________________________460
817294 ________________________456
817298 - 817322 ________________460
817339 - 817362 ________________455
817367 ________________________456
817370 - 817375 ________________455
817391_________________________456
817392 ________________________460
817400_________________________601
817401 _________________________461
817402 - 817403 ________________541
817410 - 817411 __________________461
817415 - 817419 _________________332
817421 - 817439 ________________324
817440 - 817442 ________________332
817458 ________________________456
817462 - 817465 ________________457
817466 - 817471_________________454
817472 - 817475 ________________457
817476 ________________________454

817477 - 817478 ________________456
817479 - 817481_________________454
817482 - 817483 ________________458
817484 - 817493 ________________454
817494 - 817495 ________________540
817496 ________________________566
817497 - 817503 ________________454
817504 - 817505 ________________540
817509 - 817510 ________________457
817511 - 817512 _________________458
817513_________________________454
817514 - 817518 _________________460
817519 - 817521 _________________540
817522 - 817525 ________________457
817528 - 817530 ________________540
817532 ________________________454
817533 ________________________540
817535 - 817536 ________________458
817539 ________________________455
817540 - 817548 ________________457
817549 - 817554 ________________454
817555 - 817558 ________________459
817571 - 817575 ________________332
817576 - 817587 ________________333
817588 - 817589_________________311
817590 - 817596________________332
817597 - 817598 ________________331
817687 - 817697 ________________457
817699 ________________________456
817720 ________________________457
817721 _________________________458
817722 ________________________454
817723 ________________________457
817724 ________________________458
817728 - 817733 ________________454
817734 ________________________460
817737 - 817741 _________________457
817742 - 817753 ________________540
819000 ________________________461
820090 - 820099 _______________168
820184 - 820289________________176
820290 - 820294 _______________174
820296 - 820299 _______________175
820300 - 820303 _______________174
820305 ________________________177
820316 - 820317 ________________175
820332 - 820334 _______________177
820350 - 820351________________175
820360 - 820366 _______________175
820367 ________________________174
820405 - 820413________________175
820414 - 820427 ________________174
820431_________________________175
820432 - 820438 _______________176
830200 - 831013 ________________169
832002 - 832237 _______________169
836000 - 836047 _______________515
836052 - 836088 _______________518
836109 - 836110 ________________515
836151 _________________________518
836225 ________________________515
836228 - 836234 _______________518
836235 ________________________516
836236 ________________________518
836239 ________________________516
836244 - 836245 _______________519
836248________________________508
836257 - 836260 _______________519
836270 - 836298 _______________516
836300 _______________________507
836302 - 836316 _______________512
836321 ________________________508
836330 - 836331 _______________512
836332 - 836361 _______________510
836417 - 836419 ________________369
836431 - 836435________________361
836508 - 836521 _______________513
836524________________________505
841002 - 841033________________262
841034 - 841039________________263
841041 - 841044 ________________262
841045 - 841046 ________________263
841047 - 841048 ________________262
841049 - 841055________________263
841056 - 841057________________262
841058 - 841061 ________________263
841062 - 841065________________265
841066 - 841087________________263
841088 - 841091 ________________262
841092 - 841095________________263
841096 - 841097________________262
842018 - 842078________________261
843000 - 843074 _______________262
845001 - 845067________________261
851010 - 851011 _________________264
851012 - 851020 ________________266
851021 - 851042 ________________264
851044 ________________________266
851071 - 851093 ________________264
851094 - 851097________________265
851098 ________________________264
851100 - 851104 ________________265
851107_________________________264
851109 - 851112 _________________265
851114 - 851115__________________264
851116 - 851119 _________________266
851120 - 851125 ________________264

851126 - 851130 ________________266
851131 - 851134 _________________265
851136 ________________________264
851137_________________________266
851139 - 851142_________________264
851145 - 851149_________________266
851155 - 851158 ________________265
851159 - 851160 ________________264
851161 - 851165 _________________265
851166 ________________________264
851167 - 851175_________________265
851187_________________________264
851188 - 851199 ________________265
854000 - 854033_______________266
855004 - 855020_______________264
855021 ________________________263
855031 - 855032 _______________264
855037 - 855040_______________263
855044________________________264
855045 - 855065_______________263
855066________________________264
855067 - 855078_______________263
855079 - 856008_______________264
858000 - 858068 ______________266
861001 ________________________265
865001 - 865003 _______________264
870019 - 870020________________513
870021 - 870022 ________________511
870029 ________________________513
870030 - 870035 _______________512
870038 ________________________511
873000 - 873001 ________________62
874030 - 874042 _______________150
890004 - 890006________________96
890007 - 890009________________80
890012 - 890029_________________16
890030 _________________________15
890031 - 890037 ________________20
890039 - 890040________________36
890041 - 890044 ________________39
890045 _________________________16
890046 _________________________19
890047 - 890048 ________________36
890051 - 890053_________________13
890054_________________________22
890060 - 890061_________________17
890072 - 890074 ________________21
890090 - 890097________________39
890098 - 890099 ________________21
890113__________________________26
890115 - 890120 _________________26
890121__________________________26
890122 - 890123 _________________21
890125 _________________________22
890130 - 890134 _________________27
890137 _________________________26
890141 __________________________27
890142 _________________________79
890145 - 890146 _________________82
890147 __________________________81
890150 _________________________86
890151 - 890155__________________81
890159 _________________________79
890171 - 890172 _________________55
890173 - 890174 _________________57
890175 _________________________56
890177 - 890179 _________________55
890180 - 890199_________________27
890200 - 890216 ________________25
890217 - 890218 _________________22
890219__________________________19
890239 - 890241________________147
890250 ________________________149
890251 ________________________148
890252 ________________________121
890253 ________________________120
890254 ________________________148
890255 - 890256 _______________149
890258 - 890262 _______________147
890263 ________________________148
890264 ________________________149
890265 ________________________146
890267 ________________________147
890269 - 890270 _______________146
890271 - 890276 ________________95
890279 ________________________146
890280 ________________________150
890317 - 890319 _________________23
890320 - 890323________________53
890324_________________________50
890325_________________________23
890327 _________________________51
890331 _________________________62
890332 - 890333 ________________34
890334 _________________________22
890335_________________________50
890336_________________________59
890337 _________________________51
890339 _________________________81
890340 _________________________37
890341 - 890348________________142
890371 - 890373 _________________21
890375 - 890376 ________________15
890377 - 890378_________________17
890379 - 890380 ________________15
890381 - 890387 _________________17
890388 _________________________15
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890389 - 890394 ________________17
890395 _________________________15
890396 - 890402 ________________18
890403 - 890404 ________________20
890405 _________________________19
890406 _________________________15
890407 - 890408 ________________23
890465 - 890466 ________________32
890467 _________________________33
890468 - 890473 ________________37
890476 - 890480 ________________35
890506 - 890507 ________________34
890508_________________________32
890509 - 890513 ________________35
890514 _________________________42
890516 _________________________35
890519 - 890520 ________________42
890521 _________________________43
890523 - 890524 ________________32
890527 _________________________32
890530 - 890532________________33
890546 _________________________32
890557 - 890579________________115
890584 - 890585________________114
890594 - 890598 _______________113
890612 - 890614_________________63
890615 - 890616_________________86
890617 _________________________87
890618 - 890619 ________________150
890640 - 890649________________112
890650 _________________________87
890651 - 890652 ________________86
890654 - 890656 ________________87
890657 - 890668________________113
890669 - 890674________________114
890675 - 890682________________115
890683 - 890685 _______________114
890700 - 890706 _______________154
890804 - 890807 ________________90
890808 - 890810_________________91
890819 - 890822_________________91
890827 - 890831 ________________92
890832 - 890839________________93
890840 - 890853 ________________94
890855 - 890866________________90
890867 - 890874 ________________91
890875 - 890878 ________________93
890879 - 890880 ________________92
891002 - 891009_________________76
891010 - 891017__________________26
891034 - 891039_________________98
891040 _________________________76
891041 - 891042 _________________75
891043 - 891046 _________________76
891055 - 891056 _________________77
891057 _________________________82
891058 _________________________84
891061 - 891081__________________78
891450 - 891452 _________________73
891453 - 891458 _________________74
891459 - 891461 _________________82
891462 - 891466 _________________80
891467 - 891469 _________________84
891470 _________________________86
891471 - 891473__________________84
891474 _________________________85
891475 - 891478 _________________72
891479__________________________75
891510 - 891511 __________________73
891513 __________________________78
891516 - 891517 __________________73
891518 - 891519 __________________75
891520 _________________________73
891523 - 891526 _________________75
891528 _________________________73
891529 - 891530 _________________81
891531 - 891533 _________________72
891534 _________________________75
891535 _________________________78
891537__________________________77
891538 - 891542 _________________78
891544 - 891545 _________________77
891548 _________________________78
891549 _________________________73
891550 _________________________77
891552 - 891554 _________________82
891556 - 891557 _________________81
891558 _________________________72
891559 _________________________78
891560 _________________________85
891561 __________________________78
891563 _________________________60
891564 _________________________79
891568__________________________81
891570 - 891571 _________________82
891573 _________________________87
891579 - 891580 _________________83
891591 - 891592 _________________88
891607 - 891611 __________________72
891612 - 891615__________________63
891620 - 891621 _________________86
891625 _________________________82
891627 _________________________85
891631__________________________63
891632__________________________81
891634 _________________________87
891635 _________________________82
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891637 _________________________83
891640 _________________________80
891641 __________________________87
891642 _________________________80
891643 _________________________87
891644 __________________________81
891645 _________________________87
891648 - 891650 _________________83
891651 - 891652 _________________85
891653 _________________________80
891654 _________________________83
891655 _________________________86
891657 - 891658 _________________85
891659 _________________________83
891660 _________________________85
891661 - 891662 _________________87
891663__________________________81
891664 _________________________83
891665 _________________________87
891683 - 891686 _________________12
891687 - 891694 _________________17
891695__________________________19
891696 - 891697 _________________13
891699__________________________14
891703 - 891705 _________________19
891709 - 891714 __________________17
891716 __________________________19
891717 __________________________14
891722 __________________________12
891723 - 891724__________________13
891725 __________________________14
891726 - 891731 __________________12
891734 - 891735__________________21
891736 __________________________14
891739 __________________________21
891740 __________________________12
891741 __________________________19
891742 __________________________21
891744 - 891745 _________________36
891746 _________________________35
891749__________________________37
891750 __________________________13
891751 __________________________21
891752 - 891753 _________________34
891763 __________________________19
891766 - 891767__________________12
891771 __________________________13
891780 _________________________39
891781 __________________________35
891784 _________________________36
891785 _________________________35
891796 __________________________12
891822__________________________14
891823 - 891824 _________________13
891825 - 891827 _________________14
891828__________________________13
891829__________________________12
891830 - 891831 _________________35
891835 - 891839 _________________34
891840 - 891841 _________________37
891842 - 891845 _________________15
891846 - 891850 _________________17
891851 - 891852 _________________37
891859 - 891860_________________22
891861 - 891865 _________________25
892000 _________________________61
892005_________________________58
892006 _________________________61
892007 - 892009 ________________49
892011__________________________58
892017 _________________________58
892018 _________________________54
892019 - 892020 ________________53
892021__________________________51
892022_________________________53
892023 - 892024 ________________54
892025 - 892027 ________________59
892028_________________________60
892029_________________________59
892032 _________________________61
892033 - 892034 ________________60
892036_________________________50
892037 _________________________37
892039_________________________59
892041 - 892042 ________________60
892043_________________________50
892044 - 892045 ________________36
892046 - 892047 ________________50
892048 _________________________59
892049 - 892050 ________________51
892051 - 892053 ________________52
892054 _________________________53
892055_________________________52
892056 - 892060________________53
892061 - 892062_________________51
892063 - 892064 ________________52
892065_________________________53
892067 _________________________51
892068_________________________53
892069 _________________________51
892070 - 892071 ________________52
892072 _________________________50
892073 _________________________51
892074 _________________________53
892077 _________________________59
892081 - 892082 ________________53
892083_________________________60

892084 _________________________59
892086_________________________59
892087 _________________________59
892088_________________________59
892091 _________________________60
892092_________________________60
892095_________________________60
892097 _________________________59
892098 - 892099________________60
892100__________________________51
892101__________________________59
892119 __________________________51
892120 _________________________52
892121 __________________________77
892127 - 892133 _________________49
892134_________________________146
892135 - 892137 _________________50
892138 _________________________52
892140 - 892144 _________________54
892145 _________________________52
892146 - 892147 _________________37
892148 _________________________84
892529 - 892531 ________________89
892532 - 892541 ________________88
892542 - 892543 ________________89
897017 - 897018 _________________30
897019 - 897021 _________________29
897024 - 897025_________________31
897026 _________________________21
897028 _________________________28
897029 - 897031 ________________29
897032 _________________________30
897037 - 897038_________________31
897039 _________________________30
897040 - 897043 ________________28
897044 _________________________30
897045 _________________________28
897047 _________________________30
897048 - 897050 ________________28
897051 - 897052 ________________29
897058 _________________________30
897061 - 897067_________________28
897071 _________________________30
897073 - 897076_________________31
897081 _________________________25
897082 - 897083 ________________28
897084 - 897088 ________________37
897089 _________________________75
897092 _________________________25
897096 _________________________74
897097 _________________________75
897098 _________________________73
897099 _________________________74
897100 _________________________75
897101__________________________86
897102 _________________________75
897103 _________________________73
897104 _________________________58
897113 __________________________86
897115 __________________________83
897118 __________________________86
897125 _________________________58
897127 _________________________58
897130 _________________________82
897135 _________________________55
897136 - 897142 _________________58
897145 _________________________55
897149__________________________57
897150 - 897151 _________________56
897153 - 897154 _________________58
897155 _________________________55
897156 _________________________55
897157 _________________________55
897158 - 897159 _________________55
897160 - 897165 _________________79
897166 - 897167 _________________55
897168 - 897169 _________________79
897178 - 897190 ________________105
897191 __________________________96
899988 - 899999 ________________16
900975 - 900983_______________398
919804 - 919807________________349
919812 - 919818 _________________351
919819 ________________________349
919820 - 919822 _______________353
919823 - 919825________________374
919826 ________________________373
919827 ________________________374
919828 ________________________367
919834 - 919835________________349
919836 - 919839 _______________353
919843 - 919857 ________________379
919864 - 919865 _________________95
919876 - 919877 ________________369
919885 ________________________355
919901 - 919904 ________________354
919905 - 919907________________368
919909 ________________________354
919917 - 919918_________________376
919922 - 919929________________354
919931 - 919936 ________________355
919969 - 919971 ________________368
919977 - 919980 ________________367
919981 - 919990 ________________376
919993 - 920003 _______________379
920004 - 920005_______________344
920009 _______________________364

920010 - 920031________________347
920032 _______________________364
920036________________________347
920037 - 920039_______________364
920041 ________________________347
920047 ________________________375
920048 ________________________351
920049 - 920050 ______________368
920051 - 920053 _______________351
920054________________________373
920072 - 920074 _______________374
920076 - 920078_______________360
920079________________________343
920090 _______________________360
920091 ________________________342
920092 _______________________343
920095 - 920100 _______________431
920122 ________________________376
920133 - 920134________________375
920165 - 920169________________373
920170 - 920176 ________________347
920182 - 920183 _______________349
920184 ________________________356
920185 - 920187________________349
920188 - 920197________________376
920200 - 920201 _______________351
920202________________________357
920203 ________________________351
920213 - 920217________________353
920220 - 920227_______________367
920232 _______________________355
920237________________________349
920239________________________354
920249 - 920253_______________353
920261 - 920278 _______________354
920284________________________355
920288 _______________________356
920290________________________357
920291 ________________________356
920293 - 920300_______________357
920305 - 920310 _______________356
920311 - 920334________________355
920335________________________347
920339 _______________________355
920347 ________________________347
920352________________________672
920353________________________347
920354 - 920357 _______________672
920369________________________347
920371 - 920384 _______________355
920385 - 920389_______________378
920398 - 920399 ______________355
920401 - 920406 _______________379
920407 ________________________672
920415 - 920418________________364
920419 - 920427 _______________378
920431 - 920438 _______________364
920472 - 920490 _______________347
920491 - 920500 _______________378
920501 - 920656 _______________654
920661 - 920666 _______________655
920670 - 920691 _______________654
920695 - 920706_______________362
920707 - 920708 _______________363
920709 - 920738_______________362
920744 - 920760 _______________363
920778 ________________________347
920821 - 920839 _______________344
920902 - 920903 ______________369
920917 - 920927 _______________386
920934 - 920937_______________385
920948 - 920949_______________390
920950 - 920955 ______________385
920962 - 920964_______________386
920965 - 920968 ______________383
920974________________________386
920978 - 920983_______________385
920985 - 920986 ______________386
920987________________________385
920988 _______________________383
920990 - 920995_______________384
920997 - 921000 _______________383
921001 ________________________384
921002 - 921005 _______________469
921006 ________________________469
921032 - 921042________________369
921044 - 921047 ________________387
921051 - 921053 ________________122
921062 ________________________369
921070 - 921071 ________________384
921190 - 921199 _________________122
921203 ________________________395
921204 - 921206________________395
921207 ________________________393
921208 - 921209 ________________141
921214_________________________393
921215 ________________________395
921216 - 921217_________________395
921218 ________________________394
921219 ________________________395
921223 ________________________394
921224 ________________________395
921225 ________________________392
921226 ________________________394
921228 - 921229 _______________392
921231_________________________394
921232 - 921234________________394

921235 ________________________394
921237 ________________________396
921238 ________________________394
921244 ________________________392
921245 - 921246________________393
921260 - 921265________________394
921271 - 921272 ________________393
921273 ________________________393
921276 - 921278 ________________140
921281 - 921291 ________________395
921292 - 921299 _______________396
921310 - 921367_________________123
921381 - 921385 ________________122
921389 - 921390_________________95
921392 - 921415_________________123
921910 - 921954 ________________365
921957 ________________________347
921960 - 921975________________365
922229________________________343
922240________________________379
922269 - 922278_______________369
922504 - 922524 _______________377
922525 - 922527 _______________391
922528 _______________________383
922601 - 922644 _______________655
930097________________________324
930104 - 930105 _______________326
930120 - 930123________________327
930124 - 930125________________329
930127 ________________________328
930128 - 930129 _______________329
930132 ________________________327
930133 - 930134________________329
930135 ________________________327
930137 - 930141 ________________328
930143 - 930144________________329
930154 ________________________328
930180 ________________________332
930215 – 930226 ______________330
930231 - 930237 _______________330
930285 _______________________329
930287________________________329
930300 - 930306 ______________329
930331 ________________________330
930341 - 930343 _______________330
930351 ________________________330
930361 ________________________330
930362 - 930368 ______________323
930369 - 930374_______________328
930381 ________________________330
930402 - 930507_______________324
930544 - 930558_______________330
930563 _______________________300
930660 - 931024 _______________323
930842________________________332
930860 -930870 _______________329
930875________________________329
930879 - 930883_______________329
931160 ________________________328
931170 - 931175_________________328
931189 - 931192 ________________328
931193 - 931195 ________________330
940015 - 940025 _______________379
949040________________________397
949101 - 949112_________________399
949120 - 949123________________400
950747 - 950749 _______________399
950760 - 950768_______________400
950770 - 950772 _______________399
950778 - 950779 _______________400
950810 - 950813 _______________397
950850 - 950897_______________400
960049 ________________________361
960201 ________________________557
960543 - 960544 _______________637
969168 - 969169________________627
969170 - 969171 ________________626
969987________________________646
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3
3D printer Polaroid__________________________________280
3D printers ________________________________________280
3L cd/dvd hoes_____________________________________206
3L etikethouders____________________________________571
3L Filing Pockets ____________________________________571
3L geheugenstickhoes ______________________________206
3L hoekmapjes _____________________________________571
3L magnetische etikethouders _______________________571
3L opbergstrip _____________________________________607
3L U-tassen ________________________________________571
3L visitekaarthoezen zelfklevend _____________________570
3M Command haken_________________________________510
3M Command kabelgeleiders _________________________510
3M Command schilderijhaken_________________________510
3M Command strips _________________________________510
3M Command vastklikstrips __________________________510
3M lijmspray DisplayMount ___________________________519
3M lijmspray PhotoMount ____________________________519
3M lijmspray ReMount _______________________________519
3M lijmspray SprayMount ____________________________519
3M oordoppen Classic ________________________________92
3M Peltor oorkap met radio____________________________92
3M Peltor oorkap_____________________________________92
3M Scrum Big Notes_________________________________361
3M stofmasker FFP2V ________________________________93
3M whiteboard folie _________________________________361

4
4-gaats perforators _________________________________500
4-kleurenbalpennen _________________________________633

A
A4 etiketten _______________________________________452
A4 papier __________________________________________404
Aan-/afwezigheidsbord ______________________________122
Aangetekende brieven _______________________________154
Aanwijsstok________________________________________342
Accentueerstiften __________________________________666
Accessoires voor dicteersystemen ___________________284
Acryl bureau-accessoires ____________________________475
Activebook_________________________________________425
Adresboeken _______________________________________421
Adresetiketten _____________________________________452
Adressenregisters __________________________________565
AEG stofzuiger ______________________________________78
Aerosol luchtverfrisser _______________________________79
Afbakeningskegels ___________________________________98
Afbreekmesjes _____________________________________678
Aflegbakjes ________________________________________477
Afmetingen van batterijen ____________________________101
Afneembare etiketten _______________________________458
Afplaktape _________________________________________513
Afrolapparaten _____________________________________513
Afrolmechanismes __________________________________392
Afstandsbedieningen _______________________________342
Afstortkluis PT/ET___________________________________138
Afstortkluis ________________________________________138
Afvalbak ontgeurder _________________________________49
Afvalbakken _________________________________________47
Afvalcontainers______________________________________47
Afvalemmers ________________________________________47
Afvalemmerzakken ___________________________________49
Afvalscheiding_______________________________________47
Afvalzakken _________________________________________49
Afwasborstel ________________________________________75
Afwasmiddelen ______________________________________86
Afwezigheidsbord ___________________________________122
Afzetkegels _________________________________________98
Afzetlint ____________________________________________98
Aircraftenveloppen__________________________________166
Airpot ______________________________________________32
Ajax allesreiniger ____________________________________83
Akte-enveloppen ____________________________________161
Aktemappen _______________________________________572
Akte-omslagen______________________________________162
Alcoholvrij bier_______________________________________30
Alleslijm____________________________________________516
Allesreinigers________________________________________82
Allroundschaar _____________________________________120
Aloë Vera toiletpapier ________________________________62
Alumax pilotenkoffers _______________________________231
Aluminium beugel klembord __________________________521
Aluminium klembord _________________________________521
Aluminium klemmap_________________________________522
Alzicht hangmappen ________________________________596

Alzicht ruiters ______________________________________600
Alzicht ruiterstroken ________________________________600
Ambasadeur showalbum _____________________________381
Ambi Pur luchtverfrisser spuitbus______________________79
Ambi Pur wc-blok _____________________________________81
Amerikaans formaat omslagen________________________162
Andy allesreiniger____________________________________83
Antikal ontkalker_____________________________________83
Apli hanglabels______________________________________170
Appelsap ___________________________________________30
Appelsientje_________________________________________29
Aquarius ____________________________________________29
Archiefbeugels _____________________________________606
Archiefboxen _______________________________________601
Archiefboy_________________________________________606
Archiefdoos City box 3008 __________________________604
Archiefdoos City box 3009 __________________________604
Archiefdoos Data box 3004 __________________________604
Archiefdoos Filing box 3003 _________________________604
Archiefdoos Jumbo box 3007 ________________________604
Archiefdoos Loeff box 3030 _________________________605
Archiefdoos Loeff box 3040 _________________________605
Archiefdoos Quick box 3000 _________________________604
Archiefdoos Space box 4550 ________________________605
Archiefdoos Universeel box 3020 ____________________605
Archiefdozen _______________________________________601
Archieflabels _______________________________________606
Ariel wasmiddel pads _________________________________87
Ariel wasmiddel vloeibaar _____________________________87
Aristo geodriehoek flexibel ___________________________679
Aristo TZ-driehoek __________________________________679
Artline viltstift 100N ________________________________663
Artline viltstift 70N _________________________________663
Artline viltstift 90N _________________________________663
Artverum glasborden ________________________________347
Asbak metaal________________________________________43
Asbakken ___________________________________________42
As-Papierbak ________________________________________43
Atlanta bedrijfsformuliren____________________________449
Atlanta bonboekje __________________________________450
Atlanta doorschrijfkasboek __________________________446
Atlanta gespreksnotitieblok __________________________447
Atlanta hangmappen________________________________596
Atlanta hangmappenruiters__________________________600
Atlanta kasbewijzenblok_____________________________450
Atlanta kasboek met spiraal__________________________446
Atlanta kasboeken __________________________________446
Atlanta kassablok___________________________________449
Atlanta kilometerregistratieblok ______________________449
Atlanta kwitantieblok met souche ____________________450
Atlanta notablok____________________________________450
Atlanta notitieboek breedfolio ________________________445
Atlanta notitieboek breedkwarto______________________445
Atlanta notitieboek smalfolio _________________________445
Atlanta notitieboekje octavo _________________________445
Atlanta notitieboekje zijspiraal _______________________445
Atlanta registers ___________________________________446
Atlanta rekeningblok zelfkopiërend ___________________450
Atlanta rekeningblok ________________________________450
Atlanta Spectrum hangmappen ______________________597
Atlanta telefoon-/bezoeknotitieblok ___________________447
Atlanta terugbelboek________________________________448
Atlanta Things-to-do-today___________________________448
Atlanta verlofaanvraagblok __________________________449
Atlanta werkbriefjesblok _____________________________449
Atlantis Classic balpen ______________________________629
Atlantis Exact balpen _______________________________629
Atlantis Fluid balpen ________________________________629
Atlantis Soft balpen_________________________________629
Atlantis stick balpen ________________________________626
Attachékoffers _____________________________________230
Attachen __________________________________________502
Audiocassettes ____________________________________285
Autoladers _________________________________________195
Automatenkoffie _____________________________________14
Avanti Clipmap _____________________________________588
Avanti portfoliomap _________________________________588
Avanti presenteermap ______________________________588
Avery afneembare etiketten voor printer ______________458
Avery badgeset ____________________________________396
Avery bedrukbare tabbladen IndexMaker ______________563
Avery cd etiketten voor laserprinters _________________460
Avery etiketten voor elke printer _____________________455
Avery etiketten voor enveloppen _____________________455
Avery gekleurde etiketten ___________________________457
Avery inkjetetiketten________________________________455
Avery kleurenlaseretiketten__________________________455
Avery laseretiketten ________________________________455

Avery ordnerrugetiketten voor printers________________540
Avery polyester etiketten____________________________459
Avery Quick en Clean visitekaartjes___________________566
Avery transparante etiketten ____________________________
456
Avery visitekaartjes voor printers ____________________566
Avery zelfklevende badges __________________________396
Avery-Zweckform frankeeretiketten ___________________461
AZO hangmappen___________________________________596
AZV hangmappen___________________________________598

B
Badgekoorden______________________________________392
Badges zelfklevend _________________________________396
Badges ____________________________________________392
Balance Pure printpapier ____________________________409
Baliebel verchroomd_________________________________150
Baliebel ____________________________________________150
Baliepennen ________________________________________631
Balpen met standaard _______________________________631
Balpennen 4-kleuren ________________________________633
Balpennen met standaard____________________________631
Balpennen navulbaar________________________________628
Balpennen wegwerp ________________________________625
Balpenvullingen ____________________________________630
Bankenveloppen ____________________________________155
Bankers Box Earth archiefdoos_______________________603
Bankers Box Earth flip top maxi ______________________603
Bankers Box Earth opbergdoos_______________________603
Bankers Box Earth tijdschriftcassette_________________482
Bankers Box System archiefdoos _____________________601
Bankers Box System archieflade _____________________602
Bankers Box System flip top kubus ___________________601
Bankers Box System Flip Top maxi ____________________601
Bankers Box System ordner achiefdoos _______________602
Bankers Box System tijdschriftcassette ______________482
Bankers Box System transfer archiefdoos _____________602
Bankhamer _________________________________________118
Bankordners en -ringbanden _________________________537
Basic printpapier ___________________________________404
Basis verbandtrommel________________________________89
Batterijen oplaadbaar________________________________103
Batterijen __________________________________________101
Batterij-opladers ____________________________________103
Bavaria bier _________________________________________30
Beamers ___________________________________________341
Beamersteunen ____________________________________342
Bedrijfsformulieren _________________________________449
Bedrukbare tabbladen_______________________________563
Beeldschermarmen _________________________________242
Beeldschermreiniger ________________________________225
Begreen balpen Acroball _____________________________628
Begreen gelpen B2P ________________________________635
Begreen gelpen G-Knock_____________________________635
Begreen whiteboardstiften __________________________355
Bekerhouders _______________________________________39
Bekerplateau ________________________________________39
Bekers stapelbaar ___________________________________35
Bekers______________________________________________35
Beletteringssysytemen _____________________________323
Bend-overs ________________________________________502
Bestek Amefa K09 ___________________________________35
Bestekmappen _____________________________________576
Beveiligingscamera __________________________________96
Beveiligingsetiketten________________________________460
Beveiligingskabels __________________________________216
Beveiligingsoplossingen _____________________________216
Bevochtigers _______________________________________186
Bezems_____________________________________________75
Bezemstelen ________________________________________75
Bezoekersjas ________________________________________94
Bezoekerspasjes ___________________________________394
Bezoeknotities _____________________________________447
Bic 3-kleurenbalpen met vulpotlood ___________________633
Bic 4-kleuren baliebalpen Pen-Desk ____________________631
Bic 4-kleurenbalpen Fluo _____________________________633
Bic 4-kleurenbalpen Grip _____________________________633
Bic 4-kleurenbalpen Shine ___________________________633
Bic 4-kleurenbalpen Stylus___________________________633
Bic 4-kleurenbalpen _________________________________633
Bic balpen Atlantis Classic___________________________629
Bic balpen Atlantis Exact ____________________________629
Bic balpen Atlantis Fluid _____________________________629
Bic balpen Atlantis Soft _____________________________629
Bic balpen Atlantis Stic______________________________626
Bic balpen Cristal Grip_______________________________626
Bic balpen Cristal Stylus _____________________________197
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Bic balpen Cristal ___________________________________626
Bic balpen M10 _____________________________________627
Bic balpen Soft Feel Clic Grip_________________________626
Bic Cristal Gel+ _____________________________________634
Bic drukpotlood Matic Classic ________________________669
Bic drukpotlood Matic Grip ___________________________669
Bic Ecolutions balpen Clic ___________________________626
Bic Ecolutions balpen Stic ___________________________626
Bic fijnschrijver Intensity ____________________________643
Bic gelpen Gelocity Quick Dry ________________________635
Bic gelpen Gelocity _________________________________635
Bic gelpenvulling Gelocity Illusion _____________________638
Bic markeerstift Flex ________________________________666
Bic markeerstift Grip ________________________________666
Bic marker ultra fine ________________________________655
Bic permanent marker Colours _______________________663
Bic potlood 550 Criterium ___________________________669
Bic potlood Ecolutions ______________________________669
Bic potloodgum Galet _______________________________673
Bic potloodstiften Criterium __________________________671
Bic rollerpen Glide Pro _______________________________640
Bic uitwisbare gelpen Gelocity Illusion_________________638
Bic Velleda whiteboardstiften ________________________652
Bic Velleda whitebordstift Liquid _____________________652
Bic viltstift 2000 Ecolutions _________________________663
Bic viltstift Pocket 1445 Ecolutions ___________________663
Bic vulpotlood Criterium _____________________________670
Bic vulpotlood Velocity ______________________________670
Biella offertemap Pearl1 _____________________________582
Biella offertemap Pearl2 _____________________________582
Biella offertemap Pearl5 _____________________________582
Bier ________________________________________________30
Bijlagemappen _____________________________________580
Biljettentelmachines ________________________________523
Bindmachines ______________________________________310
Bindruggen_________________________________________312
Bindstrips __________________________________________315
Bindsystemen ______________________________________310
Bindtouw __________________________________________169
Binnenmappen _____________________________________572
Binnenspiegels ______________________________________96
Binnenvitrines _____________________________________368
Bio bekers __________________________________________37
Bionic rollerpennen _________________________________640
Bionic rollerpenvullingen _____________________________641
Bi-Power mopsysteem________________________________76
Blancoroller ________________________________________647
Blockout etiketten __________________________________455
Blokhamer __________________________________________118
Blokhechters_______________________________________493
Blokken ____________________________________________418
Bloknieters ________________________________________493
Blusdeken __________________________________________95
Bodemenveloppen __________________________________165
Boekensteunen_____________________________________484
Boekjesnieter ______________________________________492
Boekkenrekken _____________________________________484
Bolmagneten_______________________________________364
Bonboekjes ________________________________________450
Bonnenprikker ______________________________________186
Borden _____________________________________________37
Bordrugenveloppen _________________________________164
Bordscharen _______________________________________294
Borstels ____________________________________________75
Bostitch nietjes ____________________________________497
Boterkoekjes ________________________________________22
Bounty _____________________________________________25
Brandpreventie ______________________________________95
Brandwerende archiefkasten ____________________136 - 138
Brandwerende ladenkast ____________________________136
Bravilor koffiefilters __________________________________32
Bravilor koffiekan ____________________________________32
Bravilor koffiezetapparaat Iso _________________________33
Bravilor koffiezetapparaat Mondo ______________________33
Bravilor koffiezetapparaat Novo _______________________33
Bravilor koffiezetapparaat TH _________________________33
Bravilor Thermoskan Airpot ___________________________32
Bravilor Thermoskan _________________________________32
Breedfolio registers _________________________________445
Breedfolio__________________________________________445
Breedkwarto registers ______________________________445
Breekmunten ________________________________________41
Briefopeners _______________________________________185
Briefwegers ________________________________________183
Brievenbakjes dwars ________________________________478
Brievenbakken______________________________________477
Brievenbevochtigers ________________________________185
Brievenbus box _____________________________________164
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Brievenbus dozen ___________________________________175
Brievenbusbox______________________________________175
Brievenwegers _____________________________________183
Brochurehechter ___________________________________492
Brother etiketten voor labelprinters___________________324
Brother inkjetmultifunctionals ________________________274
Brother inkjetprintersupplies _________________________246
Brother kleurenlasermultifunctionals__________________270
Brother kleurenlaserprinters _________________________276
Brother labelprinter PT-D210VP_______________________323
Brother labelprinter PT-D450VP ______________________323
Brother labelprinter PT-E110__________________________323
Brother labelprinter QL-700 __________________________324
Brother labelprinter QL-820NWB _____________________324
Brother Labeltape TZE ______________________________323
Brother lasermultifunctionals ________________________272
Brother laserprinter HL-1210W________________________278
Brother laserprinter HL-L2370DN _____________________278
Brother laserprinter HL-L5100DN _____________________278
Brother laserprinter HL-L6300DW ____________________278
Brother laserprintersupplies _________________________246
Brother scanner ADS-1100W _________________________280
Brother scanner ADS-2400N_________________________280
Brother scanner ADS-2800W ________________________280
Brother supplies ____________________________________246
Brother tapes ______________________________________323
Broxomatic vaatwaszout _____________________________86
Bruynzeel potlood 1605 _____________________________669
Bubbelenveloppen __________________________________166
Buddies kleefkussentjes_____________________________507
Bulletinborden _____________________________________368
Bundel- en opbergmechanieken ______________________606
Bureau sets________________________________________468
Bureauboxen_______________________________________480
Bureaudicteersystemen _____________________________284
Bureaufietsen ______________________________________125
Bureaulade-organisers ______________________________487
Bureaulampen ______________________________________106
Bureau-onderleggers ________________________________476
Bureaurekenmachines ______________________________289
Bureaustoelen en toebehoren ________________________124
Bureaustoelen ______________________________________124

C
Cacao_______________________________________________19
Cafitesse koffie ______________________________________12
Cahiers ____________________________________________444
Calculators ________________________________________286
Cambro dienblad_____________________________________35
Canderel zoetjes _____________________________________19
Candybars __________________________________________25
Candybox ___________________________________________25
Canon copiersupplies _______________________________249
Canon inkjetprintersupplies __________________________248
Canon kleurencopiersupplies_________________________249
Canon laserprintersupplies __________________________248
Canon supplies _____________________________________248
Canson Art tekenboek_______________________________463
Canson millimeterblokken____________________________463
Canson tekeningenmappen __________________________675
Cappuccino__________________________________________14
Caran d'Ache aquarel kleurpotloden___________________672
Cartridges gereconditioneerd_________________________261
Cartridges voor inkjetprinter _________________________246
Cartridges voor laserprinters_________________________246
Cash Box kassakluis_________________________________138
Casio rekenmachine DR-320TEC _____________________292
Casio rekenmachine FR-620TEC______________________292
Casio rekenmachine FX-82EX ________________________286
Casio rekenmachine FX-82MS ________________________286
Casio rekenmachine FX-9860GII/SD ___________________287
Casio rekenmachine FX-CG50 ________________________287
Casio rekenmachine HL-820VER _____________________288
Casio rekenmachine HR-150RCE______________________292
Casio rekenmachine HR-8RCE ________________________292
Casio rekenmachine MS-20NC _______________________290
Casio rekenmachine MS-80B_________________________290
Casio rekenmachine MS-80VERII _____________________290
Casio rekenmachine MS-88TERII______________________290
Cassettebandjes ___________________________________285
CAT5 kabels _______________________________________220
CAT6 kabels _______________________________________220
Catalogusrekje _____________________________________484
Cd doosjes_________________________________________207
Cd etiketten _______________________________________460
Cd hoes zelfklevend ________________________________206
Cd hoezen _________________________________________206

Cd labels __________________________________________460
Cd markers ________________________________________655
Cd stiften _________________________________________655
Cd verzending______________________________________206
Cd/dvd-hoezen _____________________________________206
Cd/dvd-opbergmiddelen _____________________________207
Cd/dvd-verzendmiddelen ____________________________206
Cd's recordable_____________________________________204
Cd's rewritable _____________________________________204
Cd's_______________________________________________204
Chaudfontaine Fusion ________________________________28
Chaudfontaine ______________________________________28
Chips_______________________________________________25
Chocolaadjes________________________________________22
Chocolade melk ______________________________________19
Chocolade repen_____________________________________25
Chocomel ___________________________________________29
Cif afwasmiddel _____________________________________86
Cif glas & interieurreiniger ____________________________83
Cif Keukenontvetter _________________________________85
Cif Keukenreiniger ___________________________________85
Cif professional afwasmiddel__________________________86
Cif Professional interieurreiniger_______________________83
Cif Professional keukenontvetter ______________________85
Cif Professional keukenreiniger ________________________85
Cif professional sanitairontkalker ______________________80
Cif professional sanitairreiniger________________________80
Cif sanitairontkalker__________________________________80
Cif sanitairreiniger ___________________________________80
Cif schuurmiddel_____________________________________85
Circulaire omslagen _________________________________162
ClairAlfa kopieer- en printpapier ______________________408
Clairefontaine kopieer- en printpapier _________________408
Clairfontaine DCP laserprinter papier __________________413
Clairfontaine Trophee gekleurd papier _________________412
Clairfontaine________________________________________413
Classeurs ____________________________________534 - 537
Classic box 3040 ___________________________________605
Clavier ____________________________________________208
Cleane vaatwastabletten. ____________________________86
CleverPack afrolapparaat ____________________________168
CleverPack bindstrips________________________________177
CleverPack brievenbus box___________________________164
CleverPack brievenbusboxen _________________________175
Cleverpack Flesverpakking ___________________________174
CleverPack inbindstrips _____________________________223
CleverPack kartonnen enveloppen ____________________164
CleverPack klittenband ______________________________177
CleverPack luchtkussenenveloppen ___________________167
CleverPack luchtkussenfolie__________________________176
CleverPack opvulchips _______________________________177
CleverPack paklijstenveloppen________________________168
CleverPack pakpapier________________________________168
CleverPack paraatdozen _____________________________175
CleverPack postkantoordozen ________________________175
CleverPack postpakket ______________________________175
CleverPack rekwikkelfolie ____________________________177
CleverPack signaaletiketten __________________________173
CleverPack signaaltape ______________________________173
CleverPack transparante enveloppen__________________164
CleverPack Tyvek enveloppen ________________________162
CleverPack verhuisdozen ____________________________175
CleverPack verzenddozen ____________________________174
CleverPack verzendkoker ____________________________176
CleverPack vrachtbrieven ____________________________168
CleverPack wikkelverpakking _________________________174
Click & Store bureau-accessoires _____________________471
Click & Store opbergdoos voor cd of dvd ______________207
Click & Store tijdschriftencassette ___________________483
Click inbindmachines ________________________________310
Clicklijsten _________________________________________376
Clipboards _________________________________________363
Clipex bundelmechaniek _____________________________606
Clipex hechtmappen Infinio __________________________586
Clipex hechtmappen plus ____________________________587
Clipex hechtmappen ________________________________587
Coca Cola___________________________________________28
Collecta tijdschriftencassette________________________482
Collegeblok 23-gaats ________________________________551
Collegeblokken______________________________________418
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Colop inktkussens __________________________________182
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Colop stempelkussens_______________________________182
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Combiboard ________________________________________368
CombiFile showtassen A4 11-gaats____________________555
Combinatietang _____________________________________119
Command 3M_______________________________________510
Compact Flash geheugenkaarten _____________________202
Compatible cartridges en toners ______________________261
Completa Koffiecreamer ______________________________20
Computer toebehoren_______________________________208
Computerkabels ____________________________________221
Computermeubilair _________________________________238
Computeronderdelen ________________________________216
Computerpapier ____________________________________463
Concepthouders ___________________________________236
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Conferentieborden__________________________________367
Conferentiemappen_________________________________426
Congresmappen ____________________________________426
Congresspelden ____________________________________394
Consumptie breekmunten _____________________________41
Consumptiebonnen __________________________________99
Consumptiemunten __________________________________99
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Container 4001_____________________________________606
Container 4004 ____________________________________605
Containerzakken_____________________________________49
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Cornerpockets ______________________________________571
Correctiemiddelen __________________________________647
Correctiepennen ___________________________________650
Correctierollers _____________________________________647
Correctietape's_____________________________________647
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Couponringen ______________________________________169
CPU houders _______________________________________244
CPU-standaards ____________________________________244
Creamer ____________________________________________20
Creative lamineerhoezen_____________________________321
Crêpe-tape _________________________________________513
Cristal balpennen ___________________________________626
Criterium potlood ___________________________________669
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Cross Calais ________________________________________614
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Cross Cut vernietigers ______________________________299
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Cross luxe schrijfwaren ______________________________614
Cross vulpeninkt ___________________________________623
Cup-a-Soup Carrousel ________________________________27
Cup-a-soup Mini automaat ____________________________26
Cup-a-Soup toebehoren ______________________________26
Cup-a-Soup wegwerpbekers __________________________36
Cursusblokken ______________________________________418
Cutters____________________________________________678
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Dahle puntenslijpers ________________________________674
Dahle rolsnijmachines _______________________________294
Dahle snijmachine 502 ______________________________294
Dahle snijmachine 533 ______________________________294
Dahle snijmachine 560 ______________________________295
Dahle snijmachine 561 ______________________________295
Dahle snijmachine 564 ______________________________297
Dahle snijmachine 565 ______________________________297
Dahle snijmachine 867 ______________________________297
Damastpapier _______________________________________62
Damesverbandzakken ________________________________62
Data box 3004 _____________________________________604
Dataflex kabelgeleider Flexibel _______________________223
Dataflex monitorarm 120 ____________________________242
Dataflex monitorarm 130 ____________________________242
Datakabels _________________________________________221
Data-opbergmiddelen _______________________________206

Data-opslagmiddelen ________________________________198
Datasafe Data Guard ________________________________137
Datasafes __________________________________________137
Data-verzendmiddelen ______________________________206
Datumstempels_____________________________________180
DCP kleurenlaserprinter papier________________________413
De Raat brandvertragende archiefkast ________________136
De Raat brandwerende ladenkast _____________________136
De Raat Protector Premium privekluis _________________138
Dell laserprintersupplies_____________________________250
Dell supplies _______________________________________250
Dermaphile pleisters _________________________________88
Desinfecteren _______________________________________84
Deskbox pennenkoker _______________________________486
Desq opstapkrukje kunststof _________________________150
Desq puntenslijper 230______________________________674
Detecteerbare balpen _______________________________658
Detecteerbare stiften en pennen _____________________658
Detecteerbare viltstiften ____________________________658
Detecteerbare whitebordstiften______________________658
Detectiepennen _____________________________________97
Deur- en Naamborden _______________________________122
Deurborden ________________________________________122
Deurbordjes ________________________________________122
Deurstopper________________________________________150
Dicteerapparatuur __________________________________281
Dienblad ____________________________________________35
Digitale dicteerapparatuur ___________________________281
Digitale postzegels __________________________________157
Digitale transcriptie kit ______________________________282
Diplo-line voorordner ________________________________594
Direct container 4000 ______________________________605
Discovery kopieer- en printpapier _____________________408
Displaymount_______________________________________519
Documentenhouders________________________________209
Documentenkasten _________________________________136
Documentenkisten _________________________________526
Dome 360º panoramische spiegel______________________96
Dome 360º spiegel__________________________________524
Doorgeefenveloppen ________________________________167
Doorschrijfkasboek _________________________________446
Doorvoerstekker ____________________________________105
Dossiermappen_____________________________________572
Double A kopieer- en printpapier ______________________408
Double layer dvd's __________________________________205
Douwe Egberts automatenkoffie _______________________14
Douwe Egberts bekers _______________________________37
Douwe Egberts boterkoekjes __________________________22
Douwe Egberts cacao ________________________________19
Douwe Egberts Cafitesse koffie________________________12
Douwe Egberts cappuccino stick_______________________14
Douwe Egberts espressobonen ________________________13
Douwe Egberts koffie bonen___________________________13
Douwe Egberts koffie _________________________________13
Douwe Egberts kop en schotel ________________________35
Douwe Egberts L'OR EspressO koffie ___________________12
Douwe Egberts oploskoffie ____________________________14
Douwe Egberts Senseo koffie _________________________12
Douwe Egberts snelfiltermaling koffie __________________13
Douwe Egberts suiker en melk _________________________21
Douwe Egberts tafelstandaard ________________________21
Douwe Egberts thermoskan___________________________34
Douwe Egberts wegwerpbekers _______________________36
Dozen______________________________________________174
Dozenplakband _____________________________________170
Dozensluiters_______________________________________173
Dozentape _________________________________________170
Draadkam bindruggen _______________________________313
Draadkam inbindmachines ___________________________313
Draadloze muizen ___________________________________210
Draadloze toetsenborden____________________________208
Dranken ____________________________________________28
Dreft afwasmiddel ___________________________________86
Dreft vaatwastabletten ______________________________86
Driehoeken en gradenbogen _________________________679
Drop _______________________________________________25
Duax nietjes _______________________________________497
Duax nietmachine __________________________________493
Dubbelzijdig plakband _______________________________507
Dubro afwasmiddel __________________________________86
Duct tape___________________________________________171
Dunschrijvers ______________________________________643
Duobord ___________________________________________368
Duplo pinapparaatrollen _____________________________293
Durable 2555 personeelsmap ________________________581
Durable 2557 organisatiemap ________________________581
Durable 2570 snelhechtmap _________________________583
Durable 2573 snelhechtmap _________________________583

Durable 2579 snelhechtmap _________________________583
Durable afrolmechanisme met ring_____________________141
Durable afrolmechanisme metaal ______________________141
Durable afrolmechanisme strong _____________________393
Durable afrolmechanisme Style led ___________________393
Durable afrolmechanisme_____________________________141
Durable as-papierbak rond ____________________________42
Durable badge Classic_______________________________395
Durable badge Click Fold_____________________________395
Durable badge met clip ______________________________140
Durable badge met combiklem________________________394
Durable badge met magneet _________________________395
Durable badge met speld ____________________________394
Durable badge pushbox ______________________________140
Durable brievenbakjes Varicolor ______________________477
Durable bureau-accessoires Varicolor _________________469
Durable bureau-accessoires Vegas ___________________469
Durable Coffee Point _________________________________34
Durable deurbordjes Click Sign________________________122
Durable deurbordjes Crystal Sign _____________________122
Durable deurbordjes Info Sign ________________________122
Durable Duraclip 2200 klemmap______________________585
Durable Duraclip 2209 klemmap______________________585
Durable Duraframe Security___________________________95
Durable Duraframe__________________________________379
Durable Duraprint badgekaartjes _____________________396
Durable folderstandaard _____________________________391
Durable geldkist ____________________________________526
Durable geldsorteerbak______________________________526
Durable klemruggen_________________________________586
Durable ladenbox Varicolor___________________________480
Durable metalen papierbak rond _______________________44
Durable metalen papierbak vierkant ____________________45
Durable outdoor secure pashouder ___________________395
Durable PaGna sorteermap Easy _____________________593
Durable PaGna sorteermap Trend_____________________593
Durable papierbakken met vlamdover __________________46
Durable papierbakken roestvrij staal ___________________44
Durable paraplustandaard_____________________________44
Durable pictogrammen_______________________________123
Durable sleutelkasten _______________________________529
Durable sleutellabels met ring ________________________529
Durable Swingclip 2260 klemmap ____________________585
Durable tablet houder vloer __________________________190
Durable tablet houder wand __________________________191
Durable tablet houder ________________________________191
Durable tafelstandaard Combiboxx ___________________390
Durable textielkoorden _______________________________141
Durable veiligheidpashouders____________________________
140
Durable visitekaartenmolen __________________________567
Durable vloerstandaard ______________________________391
Durable wandasbakken _______________________________42
Durable zichtpanelen________________________________384
Durable zichtpanelensysteem Sherpa _________________383
Durable zichtpanelensysteem Vario___________________383
Duracell batterijen Plus Power ________________________101
Duracell batterijen Ultra Power________________________101
Duracell batterijen Ultra Speciaal ______________________101
Duracell batterij-opladers ____________________________103
Duracell knoopcelbatterijen __________________________104
Duracell oplaadbare batterijen ________________________103
Duraclip klemmappen 2200 __________________________585
Duraclip klemmappen 2209 __________________________585
Duraframe Magnetisch ______________________________379
Duraframe _________________________________________379
Duraprint badgekaartjes_____________________________396
Dvd doosjes________________________________________207
Dvd etiketten ______________________________________460
Dvd hoezen ________________________________________206
Dvd markers _______________________________________655
Dvd opbergmiddelen ________________________________207
Dvd recordable _____________________________________205
Dvd rewritable _____________________________________205
Dvd stiften ________________________________________655
Dvd verzending ____________________________________206
Dvd's _____________________________________________205
Dweil en zeem _______________________________________73
Dweilen_____________________________________________73
Dymo adapter voor labelmaker _______________________325
Dymo brievenweger M1/M2 ___________________________183
Dymo Labelmaker LetraTag LT100H __________________328
Dymo Labelmaker LetraTag LT100T___________________328
Dymo Labelmaker PNP ______________________________329
Dymo Labelmanager LM160 __________________________328
Dymo Labelmanager LM210D ________________________328
Dymo Labelmanager LM280 _________________________328
Dymo Labelmanager LM360D ________________________329
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Dymo Labelmanager Rhino 4200 _____________________329
Dymo Labelmanager Rhino 5200 _____________________329
Dymo Labeltape D1 breed____________________________330
Dymo Labeltape D1 DURABLE_________________________331
Dymo Labeltape D1 nylon ____________________________330
Dymo Labeltape D1 Polyester_________________________331
Dymo Labeltape D1 _________________________________330
Dymo Labeltape LetraTag ___________________________328
Dymo LabelWriter 4XL etiketten ______________________334
Dymo LabelWriter 4XL_______________________________327
Dymo LabelWriter etiketten kunststof ________________333
Dymo LabelWriter etiketten papier____________________334
Dymo LabelWriter LW-450 Duo _______________________327
Dymo LabelWriter LW-450 Turbo _____________________327
Dymo LabelWriter LW-450 Twin Turbo ________________327
Dymo LabelWriter LW-450 ___________________________327
Dymo Labelwriter Wireless __________________________326
Dymo LetraTag_____________________________________328
Dymo Mobile labelmaker _____________________________328
Dymo pakketweger M5/M10 __________________________184
Dymo printerserver _________________________________327
Dymo Rhino Krimpkous ______________________________329
Dymo Rhino Labeltape industrieel ____________________329
Dymo tapes________________________________________323
Dymo tapes________________________________________330
Dymo weegschaal __________________________________327
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Earth archiefboxen _________________________________603
Earth archiefdozen _________________________________603
Earth opbergboxen _________________________________603
Earth tijdschriftcassettes ___________________________482
Easy Glide zit-sta werkplek ___________________________133
EcoBlack bureau-accessoires ________________________468
Ecoline viltstift 21 ___________________________________661
Ecoline whiteboardstift 28___________________________652
Ecoline whiteboardstiften 28 ________________________355
Ecolutions balpen Clic _______________________________626
Ecolutions balpen Stic ______________________________626
Ecolutions correctieroller ____________________________647
Ecolutions potlood __________________________________669
Economy printpapier ________________________________404
edding aerospacemarker 8404 _______________________656
edding bandenmarker 8050__________________________657
edding colourpen 1200 ______________________________666
edding Ecoline permanent marker 21 __________________661
edding Ecoline whiteboardmarkers 28_________________355
edding glanslakmarker 750 __________________________660
edding glanslakmarker 751___________________________660
edding glanslakmarker 780 __________________________660
edding huidmarker 8020 ____________________________657
edding industry marker 8300 ________________________656
edding krijtmarker 4090 _____________________________659
edding krijtmarker 4095 _____________________________659
edding laboratorymarker 8015________________________657
edding marker voor flipoverpapier 380 ________________375
edding markerinkt T25 ______________________________665
edding media marker 8400 __________________________655
edding NLS High Tech marker 8030___________________657
edding pastamarker 950 ____________________________657
edding permanent marker 3000 ______________________662
edding permanent marker 3300 ______________________662
edding permanent marker 400________________________661
edding permanent marker 500________________________661
edding permanent marker 550________________________661
edding permanent marker 800________________________661
edding permanent marker 850 _______________________662
edding potloodgum _________________________________673
edding röntgenmarker 8010__________________________657
edding textielmarker 4500___________________________656
edding timmermanspen 8850 ________________________656
edding UV marker 8280 _____________________________658
edding wasgoedmarker 8040 ________________________656
edding whiteboardmarkers 360 ______________________652
EHBO artkelen _______________________________________88
EHBO kisten_________________________________________88
EKO Kickcan_________________________________________48
EKO pedaalemmers___________________________________47
EKO Pushcan ________________________________________48
Elastiek ____________________________________________169
Elastoboxen _______________________________________589
Elastomappen______________________________________589
Elba AZO Ultimate hangmappen ______________________596
Elba AZV Mark hangmappen A4_______________________598
Elba AZV Ultimate hangmappen ______________________598
Elba Basics klemmap________________________________522
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Elba Eurofolio elastomap ____________________________589
Elba Hawaï elastobox _______________________________590
Elba Hawaï elastomap_______________________________590
Elba Image Basic offertemap _________________________582
Elba Image+ offertemap _____________________________582
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Elba scheidingsstroken______________________________538
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Elba tijdschriftencassette ___________________________482
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Electra_____________________________________________105
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Ergonomiesche muis HE Break________________________210
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Etiketten___________________________________________461
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Euroseats bureaufiets Sancy_________________________125
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Euroseats bureaustoel Copenhage ____________________126
Euroseats bureaustoel Curve DeLuxe _________________126
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Euroseats bureaustoel Vigo __________________________127
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576
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Folderbakjes- en houders ____________________________387
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Algemene voorwaarden
Algemene Voorwaarden van ondernemers in de kantoor-

3. Aanbiedingen/totstandkoming overeenkomst

5. Levering

vakhandel, aangesloten bij de vereniging met volledige

3.1.

5.1.

rechtsbevoegdheid “Novaka Organisatie Kantoorvak-

Elke aanbieding van de Leverancier is vrijblijvend en
dient als één geheel te worden beschouwd, tenzij

Levering vindt plaats af magazijn/Leverancier,
tenzij anders uitdrukkelijk is overeengekomen.

handel”, gevestigd te Amsterdam. Deze voorwaarden zijn

hiervan uitdrukkelijk Schriftelijk is afgeweken.

gedeponeerd ter Griffie van de Rechtbank te Amsterdam

3.2. Indien de Klant een opdracht plaatst, komt de

onder nummer 47/2014 en bij de Kamer van Koophandel

Overeenkomst eerst tot stand doordat de

gesteld

te Amsterdam onder nummer 4053827.

Leverancier deze Schriftelijk aanvaardt, dan wel

omstandigheden die bij het aangaan van de over-

5.2. Alle door de Leverancier genoemde (leverings)termijnen worden bij benadering gegeven en zijn vastop

grond

van

de

gegevens

en

een begin met de uitvoering daarvan maakt.

eenkomst aan de Leverancier bekend waren. De

3.3. Al dan niet in catalogi of de Website getoonde of

overeengekomen levertijd geldt nimmer als fatale

verstrekte monsters of modellen gelden slechts ter

termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeenge-

1. Algemeen

aanduiding, zonder dat de verschuldigde zaak

komen. Bij niet tijdige aflevering dient de Klant de

1.1.

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing

daaraan behoeft te beantwoorden. Indien bij een

Leverancier Schriftelijk in gebreke te stellen en

op alle aanbiedingen en alle Overeenkomsten met

Overeenkomst met een Consument de verschul-

hem een redelijke termijn te gunnen om alsnog aan

betrekking tot de verkoop en levering van

digde zaak niet blijkt te beantwoorden aan de ge-

Producten door Leverancier.

toonde

de

5.3. Bij met Consumenten gesloten Overeenkomsten

Van deze Algemene Voorwaarden kan slechts

Consument het recht de Overeenkomst te ont-

geldt, bij gebreke van een andersluidende afspraak,

Schriftelijk worden afgeweken.

binden.

een levertermijn van 30 dagen. Overschrijding van

I. ALGEMEEN

1.2.
1.3.

1.4.

Eventueel overeengekomen van deze Algemene

verstrekte

monsters,

heeft

eenmaal

geen recht op toepassing van die bepalingen bij

Producten uit de productie of het verkooppro-

andere Overeenkomsten.

gramma van de Leverancier zijn genomen.

geleverde

Producten,

indien

deze levertermijn geeft de Klant (Consument) het

deze

recht de Overeenkomst te ontbinden. Leverancier
is in dat geval niet schadeplichtig.
5.4. De Leverancier is gerechtigd verkochte zaken in ge-

Deze Algemene Voorwaarden zijn opgebouwd uit

3.5. Behoudens bewijs van het tegendeel zijn de admini-

deelten te leveren. Dit geldt niet indien een deelle-

drie hoofdstukken. De bepalingen uit hoofdstuk I

stratieve gegevens van de Leverancier beslissend

vering geen zelfstandige waarde heeft. Indien de

zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen

en bindend voor de inhoud van de overeenkomst en

zaken in gedeelten worden geleverd, is de

tussen Leverancier en Klant. De bepalingen uit

dienen deze gegevens als bewijs van de overeen-

Leverancier gerechtigd aan Ondernemingen elk ge-

hoofdstuk II zijn aanvullend van toepassing op alle

komst.

deelte afzonderlijk te factureren.

en

3.6. De Klant garandeert dat de door hem in de aan-

Consument. De bepalingen uit hoofdstuk III zijn aan-

vraag of bestelling aan de Leverancier opgegeven

6. Gebreken, klachttermijnen en garantie

vullend van toepassing op alle rechtsbetrekkingen

informatie juist en volledig is.

6.1.

tussen

Leverancier

tussen Leverancier en Onderneming.

De Klant dient de geleverde Producten bij afle-

3.7. De Leverancier heeft te allen tijde het recht om

vering te onderzoeken. Hierbij dient de Klant na te

Indien op grond van eventuele nietigheid, de rede-

een bestelling vooraf te verifiëren of deze zonder

gaan of het geleverde aan de Overeenkomst beant-

lijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarende ka-

opgave van redenen te weigeren, hetgeen de Klant

woordt, te weten:

rakter op enige bepaling in deze Algemene

door de Leverancier zo spoedig mogelijk zal worden

a. of de juiste zaken zijn geleverd;

Voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, blijven

meegedeeld.

b. of de geleverde zaken wat de hoeveelheid en

de overige bepalingen in deze Algemene Voorwaarden

3.8. Bij Overeenkomsten met Ondernemingen die via de

onverminderd van kracht en heeft in plaats van de on-

Website worden gesloten, zijn de artikelen 6:227b

geldige bepaling een bepaling te gelden die de be-

lid 1 BW en 6:227c BW niet van toepassing.

eengekomene;
gesteld mogen worden voor een normaal gebruik

4. Prijzen
2. Definities

aantal betreft overeenstemmen met het overc. of de geleverde zaken voldoen aan de eisen die

doeling van partijen het meest benadert.

2.1.

zijn verplichtingen te voldoen.

3.4. De Leverancier is niet gehouden tot nalevering van

Voorwaarden afwijkende bepalingen geven de Klant

rechtsbetrekkingen

1.5.

of

en/of handelsdoeleinden.
met

6.2. De Klant die Consument is dient gebreken binnen

Algemene Voorwaarden: deze algemene voor-

Ondernemingen zijn exclusief omzetbelasting (BTW)

bekwame tijd na ontdekking of nadat het gebrek re-

waarden.

en eventuele andere heffingen van overheidswege

delijkerwijze ontdekt had kunnen worden, doch ui-

opgelegd ten tijde van het sluiten van de

terlijk binnen een jaar, Schriftelijk en gemotiveerd

Overeenkomst, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

en onder vermelding van de factuurgegevens te

4.1.

2.2. Consument: natuurlijk persoon, die niet handelt in
de uitoefening van een beroep of bedrijf.

Alle

prijzen

voor

Overeenkomsten

met

melden aan de Leverancier. De vorige zin is van

tuele eigendom en daarmee verwante rechten,

Consumenten zijn inclusief omzetbelasting (BTW)

overeenkomstige toepassing op de Klant die

zoals auteursrechten, merkrechten, octrooirechten,

en eventuele andere heffingen van overheidswege

Onderneming is, met dien verstande dat de be-

modelrechten, handelsnaamrechten, databank-

opgelegd ten tijde van het sluiten van de

rechten en naburige rechten.

Overeenkomst, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

2.3. Intellectuele Eigendom: alle rechten van intellec-

2.4. Klant: de Consument of Onderneming die met

4.2. Alle

prijzen

voor

Overeenkomsten

4.3. Alle prijzen en tarieven van Leverancier zijn onder
voorbehoud van programmeer- en typefouten.

Leverancier een Overeenkomst sluit of wenst te

treffende termijn 30 dagen bedraagt.
6.3. De Klant die Onderneming is dient klachten over
facturen binnen 30 dagen na factuurdatum
Schriftelijk te melden aan de Leverancier.

Bij overeenkomsten met Ondernemingen zijn

6.4. Indien de Klant geen melding maakt van gebreken

2.5. Leverancier: een bij Novaka aangesloten onder-

montage- of installatiewerkzaamheden en voorzie-

of klachten binnen de genoemde termijnen, wordt

neming, alsmede ondernemingen die van Novaka

ningen, evenals eventuele bezorgkosten, voor re-

zijn klacht niet in behandeling genomen en ver-

toestemming hebben gekregen tot gebruik van

kening van de Klant en deze worden separaat

deze Algemene Voorwaarden.

doorberekend tegen de gebruikelijke tarieven. Bij

6.5. Bij Overeenkomsten met Ondernemingen vervallen

2.6. Novaka: de vereniging met volledige rechtsbe-

Overeenkomsten met Consumenten zijn dergelijke

alle vorderingen en verweren, gegrond op feiten die

voegdheid “Novaka Organisatie Kantoorvakhandel”,

kosten slechts voor rekening van de Klant indien

de stelling zouden rechtvaardigen, dat de afgele-

gevestigd te Amsterdam en ingeschreven bij de

deze vooraf uitdrukkelijk zijn overeengekomen en

verde zaken niet aan de overeenkomst beant-

Kamer van Koophandel onder nummer 4053827.

de prijzen vooraf uitdrukkelijk zijn gespecificeerd.

sluiten.

2.7. Onderneming: rechtspersoon of natuurlijk persoon,

4.4.

vallen zijn rechten

woorden, door verloop van één jaar na aflevering.

4.5. Wijzigingen in inkoopprijzen, loon- en materiaal-

6.6. Bij Overeenkomsten met Consumenten vervallen

kosten, sociale- en overheidslasten, vrachtkosten,

alle vorderingen en verweren, gegrond op feiten die

2.8. Overeenkomst: overeenkomst strekkende tot de le-

verzekeringspremies en andere kosten, die be-

de stelling zouden rechtvaardigen, dat de afgele-

vering van de Producten door Leverancier aan de

trekking hebben op de overeengekomen prestatie

verde zaken niet aan de overeenkomst beant-

Klant.

geven de Leverancier het recht de prijs te wijzigen.

woorden, door verloop van twee jaren nadat het

Wijzigt de Leverancier de prijs binnen drie maanden

gebrek overeenkomstig de voorgaande leden aan

na het sluiten van de overeenkomst dan heeft de

Leverancier is gemeld.

niet zijnde een Consument.

2.9. Producten: de producten en diensten die door
Leverancier worden aangeboden.
2.10. Persoonsgegevens: persoonsgegevens zoals gedefinieerd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
2.11. Schriftelijk: op schrift, per e-mail of per fax.
2.12. Website: de door Leverancier geëxploiteerde
website(s).
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Klant het recht de overeenkomst op die grond te
ontbinden.

Algemene voorwaarden
6.7. Elke aanspraak van de Klant ter zake van geleverde

8.4. Iedere aanspraak op betaling van een bedongen

11. Privacy/verwerking van Persoonsgegevens

Producten vervalt bovendien, indien:

boete of op vergoeding van schade vervalt na verloop

a. de Producten niet (meer) te identificeren zijn als

van een jaar na de gebeurtenis, waardoor de boete

tuurlijke personen werkzaam bij) de Klant in het

opeisbaar is geworden of de schade is veroorzaakt,

kader van de volgende doeleinden:

tenzij met de invordering in rechte ervan binnen ge-

a. de totstandkoming en uitvoering van de overeen-

zijnde afkomstig van Leverancier;
b. de gebreken (mede) het gevolg zijn van normale

noemde termijn een aanvang is gemaakt.

slijtage, onoordeelkundig(e) en/of onjuist(e) behandeling, gebruik en/of opslag of onderhoud van

11.1.

Leverancier verwerkt Persoonsgegevens van (na-

komst;

8.5. De Klant die Onderneming is vrijwaart de Leverancier

b. het in contact kunnen treden met de Klant;

voor alle schade die de Leverancier mocht lijden als

c. het door de Leverancier verrichten van markton-

c. Leverancier niet terstond door de Klant in de ge-

gevolg van aanspraken van derden die verband

derzoek, verkoopactiviteiten en direct marketing

legenheid is gesteld de reclames te onderzoeken

houden met de door de Leverancier geleverde zaken.

de Producten;

en haar verplichtingen na te komen;

ten behoeve van de Producten van de Leverancier en aan haar gelieerde ondernemingen;

d. de Klant niet, niet-tijdig of niet behoorlijk heeft
voldaan aan de nakoming van enige op hem rustende verplichting.

9. Overmacht
9.1.

d. andere doeleinden die door Leverancier aan Klant

Onder overmacht worden verstaan omstandigheden die de nakoming van de overeenkomst ver-

kenbaar zijn gemaakt, bijvoorbeeld middels een
privacystatement op de Website.

6.8. Indien is aangetoond dat de Producten niet aan de

hinderen en die niet aan de Leverancier zijn toe te

Overeenkomst beantwoorden, heeft Leverancier de

rekenen. Hieronder zullen, indien en voor zover

torische

keuze hetzij de desbetreffende Producten tegen re-

deze omstandigheden de nakoming onmogelijk

Persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of

tournering daarvan te herstellen, hetzij te ver-

maken of onredelijk bemoeilijken, mede zijn be-

tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

vangen door nieuwe Producten dan wel de

grepen: stakingen bij toeleveranciers van de

factuurwaarde daarvan te restitueren. Op deze

Leverancier, stakingen in het bedrijf van de

12. Toepasselijk recht/bevoegde rechter

nieuwe levering zijn deze Algemene Voorwaarden

Leverancier, een algemeen gebrek aan voor het tot

12.1. Op alle rechtsbetrekkingen tussen de Leverancier

onverkort van toepassing.

stand komen van de overeengekomen prestatie be-

en de Klant is het Nederlands recht van toe-

nodigde zaken of diensten, niet voorzienbare stag-

passing. Het Weens Koopverdrag 1980 (CISG) is na-

11.2. Leverancier zal passende technische- en organisamaatregelen

nemen

om

de

7. Betaling en facturering

natie bij toeleveranciers of andere derden waarvan

7.1.

Tenzij anders is overeengekomen, dienen facturen

de Leverancier afhankelijk is, algemene vervoers-

12.2. Geschillen tussen de Leverancier en de Klant

van de Leverancier binnen 30 dagen na leverings-

problemen, brand, overheidsmaatregelen, waar-

worden bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde

datum te worden voldaan. Deze betaling vindt bij

onder in- en uitvoerverboden.

rechter van de plaats van vestiging van de

drukkelijk niet van toepassing.

bestelling via de Website, tenzij anders is overeen-

9.2. Indien de overmacht langer dan drie maanden

Leverancier, tenzij de Leverancier als eisende of

gekomen, plaats door middel van een online bet-

duurt, zijn beide partijen gerechtigd de overeen-

verzoekende partij kiest voor de bevoegde rechter

alingsopdracht op een wijze zoals deze op het

komst te ontbinden. De Leverancier is in dat geval

van de woon- of vestigingsplaats van de Klant.

moment van betalen op de Website wordt aange-

niet verplicht tot enige schadevergoeding.
II. OVEREENKOMSTEN MET CONSUMENTEN

boden. Deze betaling vindt bij bestelling anders dan
via de Website, tenzij anders is overeengekomen,

10. Intellectuele eigendom

plaats door middel van een bankoverboeking.

10.1. Alle rechten van Intellectuele Eigendom met be-

7.2. In het geval de Klant niet tijdig betaalt verkeert

trekking

tot

de

(reclame)uitingen

van

13. Transport / risico

de

13.1. Indien de verkochte zaak door de Leverancier of

deze van rechtswege in verzuim. In dat geval kan

Leverancier, waaronder begrepen de Website, be-

een door deze aangewezen vervoerder bij de

de Leverancier overgaan tot het nemen van incas-

rusten bij de Leverancier.

Consument wordt bezorgd, is de zaak pas voor

somaatregelen. De volledige gerechtelijke en bui-

10.2. De Klant en (overige) gebruikers van de Website er-

tengerechtelijke kosten komen alsdan voor

kennen deze rechten en garanderen dat zij zich

rekening van de Klant.

zullen onthouden van iedere inbreuk daarop, waar-

14. Ontbinding via Website gesloten Overeenkomsten

onder mede wordt verstaan het maken van kopieën

14.1. Voor Overeenkomsten die via de Website zijn ge-

8. Aansprakelijkheid

van de Website anders dan technische kopieën be-

sloten heeft de Klant de bevoegdheid om binnen

8.1.

Leverancier is, behoudens opzet en grove schuld, op

nodigd voor het gebruik van de Website (laden en in

veertien (14) kalenderdagen na de ontvangst van

geen enkele wijze aansprakelijk voor schade ont-

beeld brengen).

de Producten, de onderliggende Overeenkomst met

risico van de Consument van de bezorging af.

staan tengevolge van de door haar geleverde

10.3. De Website bevat hyperlinks naar andere websites

Leverancier, zonder opgave van redenen, te ont-

Producten en/of enige tekortkoming bij de uitvoering

die door derden worden onderhouden. Leverancier

binden, tenzij voor de betreffende Producten het

van de Overeenkomst of het schenden van enige

heeft geen enkele invloed op de informatie, vermeld

ontbindingsrecht niet van toepassing is (in welk

andere verplichtingen jegens de Klant. Leverancier is

op deze websites en zij aanvaardt geen aansprake-

voorts, behoudens opzet en grove schuld, op geen

lijkheid voor schade die op enigerlei wijze voort-

enkele wijze aansprakelijk voor schade ontstaan ten-

vloeit uit het gebruik van deze websites.

geval dit zal worden vermeld).
14.2. Indien de Klant de Overeenkomst ingevolge het
vorige lid wenst te ontbinden, dient de Klant dit

gevolge van de onjuistheid en/of onvolledigheid en/of

10.4. Leverancier draagt geen verantwoordelijkheid voor

Schriftelijk aan Leverancier te melden. De Klant dient

onrechtmatigheid van de inhoud van de Website of

foto’s, beschrijvingen en ander voorlichtingsmate-

de Producten te retourneren naar een door

enige andere (reclame)uiting van Leverancier, het

riaal op de Website en in haar overige (reclame)ui-

Leverancier vastgesteld retouradres. Dit dient te ge-

(onjuiste) gebruik van de Website of andere uitingen

tingen, die door derden zijn uitgegeven.

beuren in de originele, niet althans zo min mogelijk

van Leverancier (zoals bestelformulieren) door de

10.5. Leverancier spant zich er maximaal voor in er voor

beschadigde verpakking. Producten waarvan de ver-

Klant en het verstrekken van onjuiste gegevens door

zorg te dragen dat de door hem geleverde zaken

zegeling is verbroken worden niet teruggenomen.

de Klant.

geen inbreuk maken op enig recht van enig

Het verbreken van de verzegeling betekent dat de

8.2. Schade, als bedoeld in lid 1 van dit artikel, die naar

Intellectuele Eigendom van derden, maar kan dit

Klant de Producten wenst te behouden. De Klant

het oordeel van de Klant te wijten is aan de opzet

niet garanderen. Mocht in rechte komen vast te

dient zelf de kosten van en het risico voor het ver-

of grove schuld van Leverancier, dient zo spoedig

staan dat enige door de Leverancier geleverde zaak

mogelijk, doch in elk geval binnen dertig (30) dagen

inbreuk maakt op enig recht van Intellectuele

14.3. Indien de Klant reeds betalingen heeft verricht op

na

zenden te dragen.

aan

Eigendom van een derde, zal de Leverancier naar

het moment dat de Klant de Overeenkomst met

Leverancier te zijn gemeld. Schade die niet binnen

zijn uitsluitende keuze de betrokken zaak ver-

Leverancier ingevolge dit artikel heeft ontbonden, zal

die termijn ter kennis is gebracht van Leverancier,

vangen door een zaak, die geen inbreuk maakt op

Leverancier deze betalingen binnen veertien (14)

komt niet voor vergoeding in aanmerking, tenzij de

vorenbedoelde rechten, of een gebruiksrecht

dagen na ontvangst van de in het vorige lid bedoelde

Klant aannemelijk kan maken dat hij de schade re-

hiervoor verwerven dan wel de betrokken zaak te-

ontbindingsverklaring aan de Klant terugbetalen.

delijkerwijs niet eerder heeft kunnen melden.

rugnemen tegen terugbetaling van de koopprijs en

Leverancier behoudt het recht om geretourneerde

8.3. Mocht er – ondanks het bepaalde in artikel 8.1 – op

verminderd met de gebruikelijke afschrijvingen.

Product(en) te weigeren of om slechts een gedeelte

enig moment toch aansprakelijkheid van Leveran-

Klant komt geen beroep toe op deze bepaling indien

van het reeds betaalde bedrag te crediteren,

cier ontstaan, dan is deze beperkt tot maximaal het

hij de Leverancier niet binnen bekwame tijd na be-

wanneer (het vermoeden bestaat dat) de Producten

factuurbedrag dat Leverancier in rekening heeft ge-

kendwording met dit feit Schriftelijk hierover heeft

reeds zijn gebruikt (anders dan ter oriëntatie) of door

bracht.

ingelicht.

de schuld van de Klant zijn beschadigd.

het

ontstaan

daarvan

Schriftelijk
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Algemene voorwaarden
17. Betaling en zekerheid

18. Ontbinding overeenkomst

het oordeel van Leverancier schade hebben opge-

17.1. Betaling dient te geschieden in de overeengekomen

18.1. Indien de Klant niet, niet tijdig, of niet behoorlijk aan

lopen die aan een handeling of nalatigheid van de

valuta zonder verrekening, korting of opschorting

enige verplichting uit een overeenkomst met de

Klant te wijten is of anderszins voor risico van de

uit welke hoofde dan ook.

Leverancier voldoet en zij door de Leverancier

14.4. Indien Producten worden geretourneerd die naar

Klant komt, zal Leverancier de Klant hiervan

17.2. Wanneer de Klant in verzuim verkeert is hij rente

Schriftelijk in gebreke is gesteld, alsmede in geval

Schriftelijk in kennis stellen. Leverancier heeft het

verschuldigd ten bedrage van 1,5% per (gedeelte

van faillissement, surseance van betaling of onder-

recht om de waardevermindering van de Producten

van de) maand.

curatelestelling van de Klant of stillegging of liqui-

als gevolg van deze schade van het aan de Klant

17.3. Ingeval van niet-tijdige betaling, liquidatie, faillis-

datie van diens bedrijf, is de Leverancier gerechtigd

sement of surséance van betaling van de Klant

om zonder rechterlijke tussenkomst en zonder

worden alle betalingsverplichtingen van de Klant

enige verplichting tot schadevergoeding en onver-

onmiddellijk opeisbaar, ongeacht of de Leverancier

minderd zijn verder toekomende rechten de over-

hiervoor reeds heeft gefactureerd of voorfinan-

eenkomst te ontbinden. In die gevallen zijn alle

15. Levering, transport en risico

ciering heeft plaatsgevonden en is de Leverancier

vorderingen die de Leverancier op de Klant mocht

15.1. Het Product is voor risico van de Klant van afle-

bevoegd de verdere uitvoering van de overeen-

hebben terstond volledig opeisbaar Indien de be-

vering af, ook indien de eigendom nog niet is over-

komst op te schorten dan wel tot ontbinding van

hoorlijke nakoming door de Leverancier van zijn ver-

gegaan op de Klant.

de overeenkomst over te gaan, een en ander onver-

plichtingen uit een overeenkomst met de Klant

minderd het recht van de Leverancier schadever-

geheel of gedeeltelijk, hetzij tijdelijk, hetzij blijvend,

goeding te vorderen.

onmogelijk is als gevolg van één of meer omstan-

terug te betalen bedrag in te houden.
III. Overeenkomsten met Ondernemingen

15.2. De Klant is verplicht de gekochte zaken af te
nemen op het moment waarop deze hem ter beschikking worden gesteld dan wel op het moment

17.4. De Leverancier is steeds gerechtigd om hetgeen hij

digheden, die niet voor rekening van de Leverancier

dat deze hem worden bezorgd. Indien de Klant de

al dan niet opeisbaar of onder voorwaarde van de

komen, waaronder ook gerekend worden omstan-

afname weigert of nalatig is met het verstrekken

Klant heeft te vorderen, te verrekenen met een al

digheden die in artikel 9 worden genoemd, is de

van informatie of instructies, noodzakelijk voor de

dan niet opeisbare tegenvordering van de Klant op

Leverancier gerechtigd de overeenkomst te ont-

levering, zullen de zaken maximaal 4 weken worden

de Leverancier. Ingeval de vordering van de

binden.

opgeslagen voor rekening en risico van de Klant. De

Leverancier op de Klant nog niet opeisbaar is,

Klant is in dat geval alle aanvullende kosten, waar-

maakt de Leverancier van zijn verrekeningsbe-

onder in ieder geval opslagkosten, verschuldigd.

voegdheid geen gebruik, tenzij op de tegenvor-

15.3. Voor zover verzending en transport van de

dering van de Klant beslag wordt gelegd of daarop

Producten tussen Leverancier en Klant is overeen-

anderszins verhaal wordt gezocht, daarop een be-

gekomen, geschiedt dit voor rekening en risico van

perkt zakelijk recht wordt gevestigd of de Klant zijn

de Klant, ook indien de eigendom nog niet is over-

tegenvordering onder bijzondere titel overdraagt.

gegaan op de Klant.

De Leverancier zal de Klant indien mogelijk van tevoren in kennis stellen van het gebruik van zijn ver-

16. Eigendomsvoorbehoud

rekeningsbevoegdheid.

16.1. Alle door Leverancier geleverde Producten blijven

17.5. De Klant is verplicht op eerste verzoek van de

eigendom van Leverancier of diens toeleveranciers

Leverancier terstond genoegzaam en in de door de

tot het op grond van de Overeenkomst door de

Leverancier gewenste vorm zekerheid te stellen en

Klant verschuldigde bedrag aan Leverancier is

deze zonodig aan te vullen voor de nakoming van al

voldaan, met inbegrip van eventueel verschuldigde

zijn verplichtingen. Zolang de Klant daaraan niet

renten en/of incassokosten.

heeft voldaan, is de Leverancier gerechtigd zijn ver-

16.2. De Klant zal de door Leverancier geleverde zaken

plichtingen op te schorten.

niet verwerken of vervreemden anders dan in de

17.6. Indien de Klant aan een verzoek als bedoeld in het

normale uitoefening van zijn bedrijf. Indien de Klant

voorgaande lid niet binnen 14 dagen na een daartoe

(mede) uit door Leverancier geleverde zaken een

strekkende aanmaning gevolg heeft gegeven,

nieuwe zaak vormt, vormt Klant die zaak slechts

worden al zijn verplichtingen terstond opeisbaar.

voor Leverancier totdat de Klant alle uit hoofde van
de Overeenkomst verschuldigde bedragen heeft
voldaan. Leverancier heeft in dat geval tot het
moment van volledige voldoening door de Klant alle
rechten als eigenaar van de gevormde zaken.
16.3. Indien de Klant in verzuim is met de betaling van
hetgeen hij op grond van de Overeenkomst aan
Leverancier is verschuldigd, is Leverancier gerechtigd alle zaken die reeds aan de Klant zijn geleverd, terug te nemen. De Klant machtigt
Leverancier onherroepelijk al die zaken voor rekening van de Klant te doen retourneren en geeft
Leverancier en de door haar aangewezen vertegenwoordigers toestemming zijn bedrijfsterrein, magazijnen, fabriekshallen, etc. met dat doel te
betreden.
16.4. Het is de Klant niet toegestaan de zaken te verpanden of hierop enig ander recht te vestigen.
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