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BROTHER SUPPLIES

Brother laserprintersupplies 
100-999
• Originele supplies voor een optimaal resultaat van uw

Brother laserprinter.

TN-230BK                         zwart                              412172
TN-230C                           blauw                              412173
TN-230M                          rood                                412174
TN-230Y                           geel                                 412175
DR-230CL                         zwart + 3 kleuren            412126

TN-241BK                          zwart                              411860
TN-241C                            blauw                              411861
TN-241M                            rood                                411862
TN-241Y                            geel                                 411863
DR-241CL                          zwart + 3 kleuren            411864
TN-245C                           blauw                              411865
TN-245M                           rood                                411866
TN-245Y                           geel                                 411868
TN-320BK                         zwart                              411448
TN-320C                           blauw                              411449
TN-320M                          rood                                411450
TN-320Y                           geel                                 411451
DR-320                             zwart + 3 kleuren            411460
TN-321BK                          zwart                              412798
TN-321C                            blauw                              412799
TN-321M                           rood                                412801
TN-321Y                            geel                                 412804
DR-321CL                          zwart + 3 kleuren            412805

TN-325BK                         zwart                              411452
TN-325C                           blauw                              411453
TN-325M                           rood                                411454
TN-325Y                           geel                                 411455
TN-326BK                         zwart                              412418
TN-326C                           blauw                              412420
TN-326M                          rood                                412421
TN-326Y                           geel                                 412422
TN-328BK                         zwart                              411456
TN-328C                           blauw                              411457
TN-328M                          rood                                411458
TN-328Y                           geel                                 411459
TN-329BK                         zwart                              412806
TN-329C                           blauw                              412807
TN-329M                          rood                                412808
TN-329Y                           geel                                 412809

TN-421BK                          zwart                              430281
TN-421C                            blauw                             430282
TN-421M                            rood                                430283
TN-421Y                            geel                                 430284
DR-421CL                          zwart                              430297
TN-423BK                         zwart                              430285
TN-423C                           blauw                              430286
TN-423M                           rood                                430287
TN-423Y                           geel                                 430288
TN-426BK                         zwart                              430289
TN-426C                           blauw                              430290
TN-426M                           rood                                430291
TN-426Y                           geel                                 430292
TN-900BK                         zwart                              412810
TN-900C                           blauw                              412811
TN-900M                          rood                                412812
TN-900Y                           geel                                 412813
TN-910BK                          zwart                              430293
TN-910C                            blauw                              430294
TN-910M                           rood                                430295
TN-910Y                            geel                                 430296

Brother laserprintersupplies 
1000-9000
• Originele supplies voor een optimaal resultaat van uw

Brother laserprinter.

TN-1050                            zwart                              411580
DR-1050                           drum                               411570
TN-2000                           zwart                              411684
DR-2000                           drum                               411685
TN-2005                           zwart                              411575
DR-2005                           drum                               411576
TN-2010                            zwart                              411780
DR-2100                           drum                               411768
TN-2110                             zwart                              411766
TN-2120                            zwart                              411767
DR-2200                           drum                               411822
TN-2210                            zwart                              411820
TN-2220                           zwart HC                         411821
DR-2300                           drum                               411583
TN-2310                            zwart                              411581
TN-2320                           zwart                              411582
DR-3100                           drum                               411688
TN-3130                            zwart                              411686
TN-3170                            zwart HC                         411687
DR-3200                           drum                               411733
TN-3230                           zwart                              411734
TN-3280                           zwart                              411735
DR-3300                           zwart                              411480
TN-3330                           zwart                              411481
TN-3380                           zwart                              411482
TN-3390                           zwart                              411483
DR-3400                           zwart                              411666
TN-3430                           zwart                              411662
TN-3480                           zwart                              411663
TN-3512                            zwart                              411664
TN-3520                           zwart                              411665

Brother inkjetprintersupplies 0-500
• Originele supplies voor een optimaal resultaat van uw

Brother inkjetprinter.

LC-121BK                           zwart                              401819
LC-121C                             blauw                              401820
LC-121M                            rood                                401821
LC-121Y                             geel                                 401822
LC-121VALBP                    zwart + 3 kleuren            401831
LC-123BK                          zwart                              401484
LC-123BKBP2                   zwart 2x                          401833
LC-123C                            blauw                              401485
LC-123M                            rood                                401486
LC-123Y                            geel                                 401487
LC-123RBWBP                  3 kleuren                         401832
LC-123VALB                      zwart + 3 kleuren            401816
LC-125XLC                        blauw HC                        401489
LC-125XLM                       rood HC                           401490
LC-125XLY                        geel HC                           401491
LC-125XLRBWBP              3 kleuren                         401817
LC-127XLBK                      zwart HC                         401488
LC-127XLVALBP                zwart + 3 kleuren            401818
LC-129XLBK                      zwart HC                         412014
LC-129XLVALBP               zwart + 3 kleuren HC       412015

LC-221BK                          zwart                              404704
LC-221C                            blauw                              404705
LC-221M                           rood                                404706
LC-221Y                            geel                                 404707
LC-221VALBP                    zwart + 3 kleuren            404708
LC-223BK                         zwart                              404250
LC-223C                           blauw                              404251
LC-223M                           rood                                404252
LC-223Y                           geel                                 404253
LC-223                             zwart + 3 kleuren            404254
LC-225XL                         blauw HC                        404255
LC-225XL                         rood HC                           404256
LC-225XL                         geel HC                           404257
LC-227XL                         zwart HC                         404258
LC-227XL                         zwart + 3 kleuren HC       404259
LC-229XL                         zwart HC                         404260
LC-229XL                         zwart + 3 kleuren HC       404261
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LC-980BK                         zwart                              412215
LC-980C                           blauw                              412218
LC-980M                           rood                                412220
LC-980Y                           geel                                 412222
LC-980VALBP                   zwart + 3 kleuren            412301
LC-985BK                         zwart                              411440
LC-985C                           blauw                              411441
LC-985M                           rood                                411442
LC-985Y                           geel                                 411443
LC-985BKBP2                   zwart 2x                          411445
LC-985VALBP                   zwart + 3 kleuren            411447

Brother inkjetprintersupplies 
1000-1100
• Originele supplies voor een optimaal resultaat van uw

Brother inkjetprinter.

LC-1000BK                       zwart                              411723
LC-1000C                         blauw                              411724
LC-1000M                         rood                                411725
LC-1000Y                          geel                                 411726
LC-1000VALBP                 zwart + 3 kleuren            411727
LC-1100BK                        zwart                              411771
LC-1100C                          blauw                              411772
LC-1100M                          rood                                411773
LC-1100Y                          geel                                 411774
LC-1100VALBP                  zwart + 3 kleuren            411412
LC-1100HYBK                    zwart HC                         411404
LC-1100HYC                      blauw HC                        411405
LC-1100HYM                     rood HC                           411406
LC-1100HYY                      geel HC                           411407
LC-1100HYVALBP              zwart + 3 kleuren            411414

Brother inkjetprintersupplies 
1200-2000
• Originele supplies voor een optimaal resultaat van uw

Brother inkjetprinter.

LC-1240BK                        zwart                              411096
LC-1240C                          blauw                              411097
LC-1240M                         rood                                411098
LC-1240Y                          geel                                 411099
LC-1240VALBP                 zwart + 3 kleuren            411095

LC-970BK                         zwart                              411849
LC-970C                           blauw                              411850
LC-970M                           rood                                411851
LC-970Y                           geel                                 411852
LC-970VALBP                   zwart + 3 kleuren            411786

Brother inkjetprintersupplies 
500-999
• Originele supplies voor een optimaal resultaat van uw

Brother inkjetprinter.

LC-1280XLBK                    zwart HC                         411100
LC-1280XLC                     blauw HC                        411101
LC-1280XLM                     rood HC                           411102
LC-1280XLY                      geel HC                           411103
LC-1280XLVALBP             zwart + 3 kleuren HC       411104

Brother inkjetprintersupplies 
2100-4000

LC-3217BK                        zwart                              402371
LC-3217C                          blauw                              402372
LC-3217M                          rood                                402373
LC-3217Y                          geel                                 402374
LC-3219XLBK                    zwart HC                         402375
LC-3219XLC                      blauw HC                        402376
LC-3219XLM                     rood HC                           402377
LC-3219XLY                      geel HC                           402378
LC-3219XLVAL                  zwart + 3 kleuren HC       402379

Product niet gevonden? Bel ons voor meer informatie!

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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130A CF350A zwart                    412554
130A CF351A blauw                   412555
130A CF352A geel                      412557
130A CF353A rood                      412556

128A CE320A zwart                    410909
128A CE321A blauw                   410910
128A CE323A rood                      410911
128A CE322A geel                      410912
128A CF371AM 3 kleuren              410915
128A CE320AD zwart 2x               411956

HP laserprintertoners 300 serie
• Originele supplies voor een optimaal resultaat met uw

HP printer.

304A CC530A zwart                    412307
304A CC530AD zwart 2x               412312
304A CC531A blauw                   412308
304A CC532A geel                      412309
304A CC533A rood                      412310
304A CF372AM 3 kleuren              412306
305A CE410A zwart                    411372
305X CE410X zwart HC              411376
305X CE410XD zwart 2x HC         411368
305A CE411A blauw                   411373
305A CE412A geel                      411375
305A CE413A rood                      411374
305A CF370AM 3 kleuren              411369

131A CF210A zwart                    411386
131X CF210X zwart HC              411387
131A CF211A blauw                   411388
131A CF212A geel                      411389
131A CF213A rood                      411390
131A U0SL1AM 3 kleuren              411392
131X CF210XD zwart 2x HC         404090
201A CF400A zwart                    402130
201X CF400X zwart HC              402131
201X CF400XD zwart 2x HC         402480
201A CF401A blauw                   402132
201X CF401X blauw HC              402133
201A CF402A geel                      402134
201X CF402X geel HC                 402135
201A CF403A rood                      402136
201X CF403X rood HC                402137
201X CF253XM 3 kleuren HC         402481
203A  CF540A  zwart                   405260
203X  CF540X  zwart                   405264
203A  CF541A  blauw                   405261
203X  CF541X  blauw                   405265
203A  CF542A  geel                      405263
203X  CF542X   geel                      405267 
203A  CF543A rood                      402562
203X  CF543X   rood                     405266
205A  CF530A  zwart                   405268
205A  CF531A  blauw                   405269
205A  CF532A  geel                      405271
205A  CF533A  rood                      405270

307A CE740A zwart                    411396
307A CE741A blauw                   411397
307A CE742A geel                      411399
307A CE743A rood                      411398
312A CF380A zwart                    410934
312X CF380X zwart HC              410935
312X CF380XD zwart 2x HC         412005
312A CF381A blauw                   410936
312A CF383A rood                      410937
312A CF382A geel                      410938
312A CF440AM 3 kleuren              412004

HP laserprintertoners 400 serie
• Originele supplies voor een optimaal resultaat met uw

HP printer.

410A CF410A zwart                    402287
410X CF410X zwart                    402288
410X CF410XD zwart 2x HC         402482
410A CF411A blauw                   402289
410X CF411X blauw                   402290
410A CF412A geel                      402291
410X CF412X geel HC                 402292
410A CF413A rood                      402293
410X CF413X rood HC                402294
410X CF252XM 3 kleuren HC         402483

HP laserprintertoners 500 serie
• Originele supplies voor een optimaal resultaat met uw

HP printer.

501A Q6470A zwart                    412054
502A Q6471A blauw                   412055
502A Q6472A geel                      412056
502A Q6473A rood                      412057
503A Q7581A blauw                   412052
503A Q7582A geel                      412053
503A Q7583A rood                      412051
504A CE250A zwart                    411301
504X CE250X zwart HC              411302
504X CE250XD zwart 2x HC         411291
504A CE251A blauw                   411303
504A CE252A geel                      411304
504A CE253A rood                      411305
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507A CE400A zwart                    411283
507X CE400X zwart HC              416220
507A CE401A blauw                   411284
507A CE403A rood                      411285
507A CE402A geel                      411286
508A CF360A zwart                    402138
508X CF360X zwart HC              402139
508A CF361A blauw                   402140
508X CF361X blauw HC              402141
508A CF362A geel                      402142
508X CF362X geel HC                 402143
508A CF363A rood                      402144
508X CF363X rood HC                402145

HP laserprintertoners 600 serie
• Originele supplies voor een optimaal resultaat met uw

HP printer.

647A CE260A zwart                    412401
648A CE261A blauw                   412402
648A CE262A geel                      412403
648A CE263A rood                      412404
649X CE260X zwart HC              412409
651A CE340A zwart                    401726
651A CE341A blauw                   401727
651A CE342A geel                      401729
651A CE343A rood                      401728
652A CF320A zwart                    404241
654A CF333A rood                      404249
653X CF320X zwart HC              404242
654A CF332A geel                      404248
654A CF331A blauw                   404247
655A CF450A zwart                    403925
655A CF451A blauw                   403926
655A CF453A rood                      403927
655A CF452A geel                      403928
656X CF460X zwart HC              403929
656X CF461X blauw HC              403930
656X CF463X rood HC                403931
656X CF462X geel HC                 403932
657X CF470X zwart HC              403941
657X CF471X blauw HC              403942
657X CF473X rood HC                403943
657X CF472X geel HC                 403944

HP laserprintertoners 800 serie
• Originele supplies voor een optimaal resultaat met uw

HP printer.

823A CB380A zwart                    411916
824A CB381A blauw                   411917
824A CB382A geel                      411918
824A CB383A rood                      411919
824A CB384A drum zwart           411920
824A CB385A drum blauw          411921
824A CB386A drum geel             411922
824A CB387A drum rood             411940
827A CF300A zwart                    401858
827A CF301A blauw                   401859
827A CF303A rood                      401860
827A CF302A geel                      401861

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 SD367AE zwart + kleur         411254
56 + 57 SA342AE zwart + kleur         411256
300 CN637EE zwart + kleur         410286
338 + 343 SD449EE zwart + kleur         411262
350 + 351 SD412AE zwart + kleur         411258
363 Q7966EE 150vel 10x15cm +              

6 cartridges          411171
364 T9D88EE 50vel 10x15cm +               

3 cartridges          410399

HP inkjetprintersupplies 20-49 serie
• Originele supplies voor een optimaal resultaat met uw

HP printer.

21 C9351A zwart                    412381
21XL C9351CE zwart HC              411213
22 C9532A kleur                     412382
22XL C9352CE kleur HC                411214
27 C8727A zwart                    412259
28 C8728A kleur                     412258

HP inkjetprintersupplies 50-80 serie
• Originele supplies voor een optimaal resultaat met uw

HP printer.

56 C6656AE zwart                    412237
57 C6657A kleur                     412232
62 C2P04AE zwart                    404184
62XL C2P05AE zwart HC              404185
62 C2P06AE kleur                     404186
62XL C2P07AE kleur HC                404187
62 N9J71AE zwart + kleur         410395
72 C9370A foto zwart            411176
72 C9371A blauw                   411177
72 C9372A rood                      411178
72 C9373A geel                      411179
72 C9374A grijs                      411180
72 C9403A mat zwart             411189

Product niet gevonden? Bel ons voor meer informatie!

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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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. 

• Onafhankelijk geheugen. 
• Afronding selectie F, 5/4 en niet-

rekenende toets links. 
• Werkt op 4xAA batterijen (meegeleverd)

of met lichtnetadapter (niet
meegeleverd). 

• Afmetingen (HxBxD)
41,1x99,0x196,0mm.

Casio HR-8RCE                            423803

Bijbehorende inktrol
IR-40T zwart/rood                       404903

Bijbehorende telrol
57mmx44m, kern Ø12mm               413110

4xAA

Casio rekenmachine 
HR-150RCE

• Rekenmachine met telrol voor semi
professioneel gebruik 

• Groot, 12-cijferig display. 
• Tweekleuren printer. 
• Telrol 57mm breed. 
• Percentage- en geheugenberekeningen

(inclusief %-winst-berekening). 
• Floatingtoets (3 cijfers). 
• Postenteller en datumafdruk. 

• Werkt op 4xAA batterijen (meegeleverd)
of met lichtnetadapter (niet
meegeleverd). 

• Afmetingen: 165x285x67mm.

Casio HR-150RCE                        423804

Bijbehorende inktrol
IR-40T zwart/rood                       404903

Bijbehorende telrol
57mmx44m, kern Ø12mm               413110

4xAA

Casio rekenmachine 
FR-620TEC

• 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

Casio rekenmachine 
DR-320TEC

• 14-cijferige Digitron-display. 
• 2-kleurenafdruk. 
• Papierbreedte 57mm. 
• Printsnelheid: 3,5 regels/sec. 
• Berekening

percentage/deltapercentage. 
• Drievoudige nultoets. 
• Onafhankelijk geheugen. 
• Groot totaalgeheugen. 
• Afrondselectie (F, Cut, Up, 5/4). 
• Mark-up/mark-down. 

• Niet-rekenende toets links. 
• Postenteller. 
• Snelle correctietoets. 
• Voeding: alleen netvoeding. 
• Afmetingen 72x212x358mm.

Casio DR-320TEC                        423817

Bijbehorende inktrol
groep 051 nylon zwart/rood          402411

Bijbehorende telrol
57mmx44m, kern Ø12mm               413110

ZONDER 

BATTERIJEN
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> THERMISCHE INBINDMACHINES

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

200

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                                          535311
3mm                                           535312
4mm                                           535313
6mm                                           535314
8mm                                           535315
10mm                                          535316

• Doos à 50 stuks.
15mm                                          535317

> THERMISCHE INBINDMACHINES

GBC thermische
inbindmachine T400

• 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

400

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

15

GBC thermische omslagen
linnenstructuur

• Transparante voorzijde van 150micron. 
• Met linnenstructuur achterzijde en rug

van 250gr karton. 
• A4-formaat. 
• Met geïntegreerde filingstrip.

• Doos à 100 stuks.
1.5mm zwart                                 535171
1.5mm wit                                    535172
1.5mm donkerblauw                     535178
3mm zwart                                  535179
3mm wit                                      535173
3mm donkerblauw                       535176

> THERMISCHE OMSLAGEN
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> LABELPRINTERS EN TOEBEHOREN

Brother labelprinter 
QL-700

• Deze snelle, professionele labelprinter
maakt in een oogwenk labels voor uw
drukke kantoor. 

• Maak kosteneffectieve papieren labels
voor archiefmappen, enveloppen,
pakketten en dvd’s. 

• Met de supersnelle afdruksnelheden tot
93 standaardadreslabels per minuut
bespaart u tijd bij grote projecten. 

• Er zijn twee gemakkelijke manieren om
een perfect label te maken. Druk op de
Editor Lite-knop om de intuïtieve
ingebouwde P-touch Editor Lite-
labelontwerpsoftware te starten, en u
kunt snel tekst invoeren en labels
afdrukken, zonder software of drivers
te installeren (alleen voor Microsoft
Windows). 

• 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.

Brother QL-700                          930097

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

Brother etiketten voor
labelprinters

• Etiketten op rol. 
• Verschillende formaten voor vrijwel alle

toepassingen.

400 etiketten           17x54mm                 
DK-11204                                     817425
800 etiketten          29x62mm                 
DK-11209                                      817421
400 etiketten         29x9 0mm                 
DK-11201                                      817422
400 etiketten          38x90mm                 
DK-11208                                      817423
300 etiketten         62x100mm                 
DK-11202                                     817426
200 etiketten        102x152mm                 
DK-11241                                      817439

30meter x.29mm        wit papier  
DK22210                                    930504
15meter x 29mm             wit film 
DK22211                                    930505
30meter x 38mm        wit papierDK-
22225                                    817436
30meter x 62mm        wit papierDK-
22205                                    930506
15meter x 62mm             wit film 
DK-22212                                    930507
30meter x 102mm       wit papierDK-
22243                                     817437

Labelprinters en Labeltapes
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> GLASBORDEN

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     920011
12x78cm wit                      GL101    920010
12x78cm taupe                 GL108   920335
30x30cm wit                    GL158    920347
48x48cm zwart                 GL110    920170
48x48cm wit                      GL111     920171
48x48cm rood                   GL114       20174
48x48cm leisteen design  GL169   920036
48x48cm petrolblauw      GL252    920472
48x48cm groen                GL253      20473
48x48cm natural wood    GL254    920474
60x40cm zwart                GL120    920031

78x48cm zwart                GL130    920041
91x46cm beton design      GL148    920019
91x48cm wereldkaart       GL270    920778

100x65cm zwart               GL140    920175
100x65cm wit                    GL141    920176

25
GARANTIE

JAAR

Sigel Artverum magneten

• Magneten voor Sigel glasborden. 
• Diverse hechtsterktes.

Vernikkeld            10x10x10mm                 
sterk                            6 stuks    920482
Vernikkeld            10x10x10mm                 
sterk                          10 stuks    920483
Metalic                   11x11x11mm                 
sterk                           3 stuks     921957
Vernikkeld               10mm rond                 
sterk                            5 stuks    920484

Vernikkeld               10mm rond                 
sterk                          10 stuks    920485
Vernikkeld          20x20x10mm                 
extra sterk                   4 stuks    920488
Vernikkeld          20x20x20mm                 
extra sterk                   2 stuks    920489
Vernikkeld          20x20x30mm                 
super sterk                  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

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.

TIP 
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Quantore
whiteboardstiften

• 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                                          630531
rood                                           630532
blauw                                         630533
groen                                         630534

• Verpakt per set.
set à 4 stuks assorti                  630539

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.

• Verpakkingseenheid doos à 12 stuks.
zwart                                           919901
rood                                            919902
blauw                                          919903
groen                                          919904

• Verpakt per set.
set à 4 stuks assorti                   919909

1.5

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                   920274
set à 8 stuks assorti                  920278

1.4

Bic Velleda
whitebordstiften Liquid

• Bic Velleda Liquid Ink Pocket Marker. 
• Ultra uitwisbaar, ook na enkele dagen. 
• Zeer duurzame ronde punt. 
• Inkt op basis van alcohol. 
• Vloeibare inkttechnologie. 
• 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

2-3

Bic Velleda
whiteboardstiften 1721

• 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

1.5

> VILTSTIFTEN VOOR WHITEBOARDS
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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                  aluminium     105976
11.3x4cm                  aluminium     105977
15.6x4cm                 aluminium     105978
21.8x4cm                 aluminium     105979
30.5x4cm                aluminium     105980

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       920419
35mm breed lengte 5 meter       920420
35mm breed lengte 25 meter     920422

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.

10mm breed                               920385
15mm breed                               920386
25mm breed                               920387
35mm breed                               920388
45mm breed                               920389

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

Maul magneetband

• 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.

10mm breed                               920423
20mm breed                                920424
30mm breed                               920425
40mm breed                               920426
50mm breed                                920427

Foamboard

• 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.

• Besteleenheid 10 stuks.
A4 wit                                         920491
A3 wit                                        920492
50x70cm wit                              920493
70x100cm wit                             920494
A4 zwart                                    920495
A3 zwart                                    920496
50x70cm zwart                           920497
70x100cm zwart                        920498
A3 steun zwart                          920500
A3 steun wit                              920499
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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. 

• 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   99413 541102
A4 10 tassen zwart    99414  541101
A4 10 tassen donkerblauw   99415 541103
A4 20 tassen bordeaux   99423 541122
A4 20 tassen zwart   99424  541121
A4 20 tassen donkerblauw  99425 541123
A4 30 tassen bordeaux   99433 541142
A4 30 tassen zwart   99434  541141
A4 30 tassen donkerblauw  99435 541143
A4 40 tassen bordeaux   99443 541262
A4 40 tassen zwart   99444 541261
A4 40 tassen donkerblauw   99445 541263
A4 50 tassen bordeaux   99453 541162
A4 50 tassen zwart   99454  541161
A4 50 tassen donkerblauw  99455 541163
A4 60 tassen bordeaux   99463 541182
A4 60 tassen donkerblauw  99465 541183

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
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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                  98014      541501
A4 20 tassen                98024      541521
A4 30 tassen                98034      541541

6020 40

Rillstab showalbum
Senator

• 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.
A4 20 tassen                 98124      541581
A4 30 tassen                 98134     541601

6040

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.

A5 10 tassen donkerblauw   99515 541003
A4 10 tassen zwart   99419 541005
A4 20 tassen zwart   99429 541006
A4 30 tassen zwart   99439 541007
A4 40 tassen zwart   99449 541008

8020 40 60
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> MENUKAARTEN

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                   552024
A4 2-delig 4 pagina's                  552025
A4 3-delig 6 pagina's                  552026

Securit menu-
wijnkaarthouder 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                   552043
A5 menukaart bruin                     552044
A5 menukaart wijnrood               552045
A4 menukaart zwart                   552040
A4 menukaart bruin                     552041
A4 menukaart wijnrood               552042
A4 wijnkaart zwart                      552047
A5 insteektas transparant         552039
Betaalmap zwart                        552046

> RECEPTIEALBUMS

Receptiealbum Lonzo

• Receptiealbum met kunstledere kaft. 
• Formaat 205x260mm.
• 48 witte bladen met hierop 6 vakjes

bedrukt.

wit                                             270080
zwart                                          270081
rood                                           270082
blauw                                         270083

48

Securit menu-
wijnkaarthouder Basic

• 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                zwart    552029
A5 menukaart            wijnrood    552030
A4 menukaart                zwart    552027
A4 menukaart            wijnrood    552028
A4 wijnkaart                  zwart    552032
Betaalmap                      zwart     552031

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                                           270070
blauw                                          270071
zwart                                          270072
wit                                              270073

48

Condoleance album

• Condoleance album met vakverdeling
van 26x21cm. 

• 80 bladzijden. 
• Kleur zwart zwart                                          270084
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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.

tafelstandaard            zwart A4 
met 10 zwarte tassen   5570.01     922528
tafelstandaard               grijs A4 
met 30 assorti tassen  5510.00     920965
muurconsole                  A4 met 
20 assorti tassen         5512.00     920966

Durable
zichtpanelensysteem
Vario Pro

• 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

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

5
GARANTIE

JAAR Durable
zichtpanelensysteem
Sherpa Motion

• 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. zwart                          5587.01     921000

5
GARANTIE

JAAR
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Durable
zichtpanelensysteem
Sherpa Soho

• Tafelstandaard met 5 zwarte A4
zichtpanelen van polypropyleen. 

• Speciaal ontwikkeld voor "small office
en home office". 

• Dankzij de compacte voet is het
mogelijk om dit  zichtpanelensysteem
ook in kleinere ruimtes te gebruiken.

inclusief 5 infotassen 
zwart                          5540.01     921001

5
GARANTIE

JAAR

Durable
zichtpanelensysteem
Sherpa Style

• Module met 10 zichtpanelen in A4-
formaat. 

• Kwalitatieve en stabiele basisvoet. 
• Geleverd met ruiters en blanco inserts. 
• Met 5 jaar garantie.

bureaustandaard        5854.01      921071
wandstandaard           5855.01     921070

5
GARANTIE

JAAR

Durable zichtpanelen

• 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.

• Doos à 5 stuks.
A4 zwart                     5606.01    920990
A4 rood                      5606.03     920991
A4 grijs                       5606.10    920995

5
GARANTIE

JAAR

> LEZENAARS

Opus 2 Style lezenaar
tafelstandaard

• Lezenaar tafelstandaard van glashelder
acryl met twee aluminium staanders. 

• Traploos instelbaar plateau. 
• Eenvoudig in hoogte verstelbaar. 
• Standaardhoogte: 520mm. 
• Plateauformaat: 600x350mm. tafelstandaard                            418362

Opus 2 Style lezenaar
vloerstandaard

• 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. vloerstandaard                             418361
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> INFOTASSEN EN TOEBEHOREN

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                        7968402    920978
zwart                         7968419    920979
rood                           7968415    920936
wit                             7968418    920937

Jalema Flex-o-Frame
bureaustandaard VIP

• 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.

basisset met 
10 zwarte tassen       7967519    920980
basisset met 
10 blauwe tassen      7967502     920981
basisset met 
10 rode tassen           7967515    920934
uitbreidingsset met 
10 zwarte tassen       7967719    920982
uitbreidingsset met 
10 blauwe tassen      7967702    920983

Jalema Flex-o-Frame
infotas

• 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                        7960618    920950
A4 zwart                    7960619     920951
A4 rood                      7960615    920952
A4 blauw                  7960602    920953
A4 groen                   7960608    920954
A4 geel                     7960606    920955
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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          7968002    920985
zwarte tassen           7968019    920986

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).

blauwe tassen          7968202     920917
zwarte tassen           7968219     920918
rode tassen               7968215     920919

Jalema Flex-o-Frame
wandelement 
magnetisch met 5 tassen

• 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            7968119    920964
blauwe tassen           7968102    920927

Jalema Flex-o-Frame
indicatieruiter voor
infotassen

• Indicatieruiters van 50mm. 
• Eenvoudig aan de infotas te klikken. 
• Vergemakkelijkt het bladeren.

• Zakje à 10 stuks.
voor infotassen         7961820    920974

Jalema Flex-o-Frame
infotas met ophangring

• De infotassen zijn vervaardigd uit mat
folie en daardoor niet reflecterend. 

• Het ingestoken vel plakt niet aan de
folie. 

• Te kopiëren zonder het origineel uit de
tas te halen. 

• Formaat A4.

• Doos à 10 stuks.
blauw                         7961102    920963
rood                            7961115    920962
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> TAFELNAAMBORDJES

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            350080    506448
150mmx70mm             350081    506449
210x100mm                350082    506450

> 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    506400
A4 liggend                  350001     506401
A5 staand                  350002    506406
A6 staand                   350004    506407

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

Opus2 tafelnaambordje
acryl/aluminium

• Tafelnaambordje voor een
professionele presentatie. 

• Gemaakt van hoogwaardig transparant
acrylaat. 

• Voor tweezijdige presentatie.  
• Voorzien van een hoogwaardig

aluminiumvoet. 
• T-standaard. 
• Inclusief blanco kaart. 
• In verschillende afmetingen

verkrijgbaar.

52x100mm set/2 stuks  350085 921044
61x150mm set/2 stuks   350086 921045
61x210mm                     350087 921046
105x297mm                   350088 921047

Opus2 tafelstandaard
acryl/aluminium

• Kaarthouder voor een glasheldere
presentatie van menu- of prijskaarten. 

• Gemaakt van hoogwaardig glashelder
acrylaat. 

• Voor tweezijdige presentatie. 
• Voorzien van een hoogwaardig

aluminiumvoet. 
• T-standaard.

1/3 A4                         350060    506439
A5                               350061    506440
A4                              350062     506441
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> FOLDERBAKJES

Opus2 folderbak

• Folderbakje voor een glasheldere
presentatie van folders, catalogi en
prijskaarten. 

• Stevig en glashelder hoogwaardig
kunststof. 

• Capaciteit 35 mm. 
• In verschillende formaten verkrijgbaar.

1/3 A4                         350070    506442
A5                               350071    506443
A4                               350072    506444

Opus2 folderstandaard
meervoudig

• Folderbakje van glashelder, recyclebaar
polystyreen. 

• Ook geschikt voor wandmontage. 
• In verschillende formaten verkrijgbaar.

• Meervoudig bakje geschikt voor 4 x A5
staand. 

• Binnenmaten 158x250x152 mm. 
• Buitenmaten 164x250x155 mm

(bxhxd). 
• Vuldiepte 32 mm.
4vaks A5                     350100     506451

• Meervoudig bakje geschikt voor 3 x A4
staand. 

• Binnenmaten 224x320x152 mm. 
• Buitenmaten

230x320x155 mm.(bxhxd). 
• Vuldiepte 32 mm.
3vaks A4                     350101    506452

• 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

Opus2 folderbak 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.

1/3 A4 wand               350075    506445
A5 wand                    350076    506446
A4 wand                     350077    506447

Opus2 folderhouder wand

• Wandfolderhouder van glashelder
polystyreen. 

• Koppelbaar door middel van innovatief
koppelsysteem. 

• Zowel onder als naast elkaar
uitbreidbaar. 

• Set van 4 folderbakjes.  
• Geschikt voor papierformaat A4.

• Binnenmaten 226x90/36x230mm.
A4 wand staand          350103    506454

• Binnenmaten 335x70/36x180mm.
A4 wand liggend         350104    506455



Folderbakjes- en houders

389Product niet gevonden? Bel ons voor meer informatie!

Opus2 posterhouder

• 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                      506409
A3 staand 35008                       506456

Opus2 visitekaartenbak

• 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

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

VOOR IEDERE PRESENTATIE

HEBBEN WIJ 

DE JUISTE OPLOSSING!

• 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. 
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Helit wandfolderhouder
4xA4

• 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                                506326
zwart                                         506327

Helit wandfolderhouder
4xA5

• 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. zilverkleurig                                506328

Durable 
tafelstandaard Combiboxx

• 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.

bureaustandaard met 
15 folderbakjes A4          861419     920948
bureaustandaard met 
36 folderbakjes 1/3 xA4  861519     920949

Helit wandfolderhouder
4x1/3

• Wandboogdisplay voor het
professioneel en overzichtelijk
presenteren van 1/3 A4 brochures. 

• Voorzien van 4 vakken. 
• Afmetingen 165x80x540mm. 
• In diverse kleuren te bestellen. 
• Wordt compleet gemonteerd geleverd. 
• Eenvoudige wandmontage. 
• Geschikt voor gebruik in o.a.

wachtkamers en ontvangstruimtes. zilverkleurig                                506330



Folderbakjes- en houders

391Product niet gevonden? Bel ons voor meer informatie!

> 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

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. A4-formaat                 4863.23    922527

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
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> BADGEKOORDEN

Durable textielkoord met
karabijnhaak

• 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

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-, beveiligings-
en bezoekerspassen en visitekaartjes. 

• Lengte 44cm.

• Verpakkingseenheid doos à 10 stuks.
zwart                           8187.01     921244

Durable afrolmechanisme
metaal

• 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 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.

• Verpakkingseenheid doos à 10 stuks.
zwart                           8119.01    327960

Durable textielkoord met
afrolmechanisme

• 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

Durable afrolmechanisme
met ring

• 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
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Durable afrolmechanisme

• 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
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

Durable afrolmechanisme
Style led

• Afrolmechanisme met sleutelring. 
• Stijlvol ovaal afrolmechanisme met

metalen afwerking en clip bovenaan. 
• Met sterk led-lampje om onder andere

sleutelgaten te belichten. 
• Lengte 80cm.

• Per stuk leverbaar.
• Besteladvies doos à 10 stuks.
80cm lang met ring 
en LED-lampje              8198.01     921273

Durable
veiligheidpashouder met
textielkoord

• 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

Durable
veiligheidspashouder met
afrolmechanisme

• 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.

54x85mm open versie    8011.19      921271
54x85mm gesloten 
versie                            8012.19      921272

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
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> 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

• Verpakkingseenheid doos à 50 stuks.
54x90mm                   8004.19     921232

Durable badge met
combiklem

• 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

Durable badge met clip

• 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

• Verpakkingseenheid doos à 25 stuks.
60x90mm open model 
liggend                        8106.19     921235
90x60mm gesloten model 
staand                        8002.19     921231

HF2 badge met speld

• Transparante uitvoering. 
• Met verwisselbaar blanco

insteekkaartje.

• Verpakkingseenheid doos à 24 stuks.
32x60mm                                   921262
40x75mm                                    921263
92x58mm                                   921264

HF2 badge met clip en
speld

• Transparante uitvoering. 
• Keuze uit twee

bevestigingsmogelijkheden. 
• Met verwisselbaar blanco

insteekkaartje.
40x75mm                                    921260
65x95mm                                    921261

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. 95x78mm                                    921265
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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

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

Durable badge Classic

• 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

• 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

• 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               921206

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
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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.

40x75mm 240 kaartjes    1453.02  921297
54x90mm 200 kaartes    1455.02  921298
60x90mm 160 kaartjes    1456.02  921299

Herma textieletiketten/
zelfklevende badges

• Etiketten van acetaatzijde, op A4-
vellen, zelfklevend. 

• Ideaal geschikt voor seminars,
vergaderingen, beurzen of voor het
labelen van stoffen, tapijten en
matrassen. 

• Praktisch alternatief voor plastic
plaatjes: snel beschreven, perfect
hechtend zonder speldje. 

• Flexibel textielmateriaal, goed
hechtend, goed verwijderbaar. 

• Attentie: niet op fijn leer of fijne textiel,
bijv. zijde of fluweel plakken. 

• Voor laserprinters, kopieerapparaten,

kleurenlaserprinters en
kleurenkopieerapparaten. 

• Niet geschikt voor inkjetprinters. 
• Gratis softwareoplossingen:

www.herma.com/software.

• Pak à 20 vel.
80x50mm 200 stuks 4405   810996
80x50mm 200 stuks  4410   810997

• Pak à 25 vel.
63,5x29,6mm 675 stuks  4419   817075
88,9x33,8mm 400 stuks 4420    817116
63,5x29,6mm 675 stuks   4411   810998
80x50mm 250 stuks  4412   810999
199,6x143,5mm 50 stuks  4413   810916
63,5x29,6mm 675 stuks  4418   810917

25 20

HF2 printbare A4 vellen
voor badges

• 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 300 kaartjes               921292
65x95mm 200 kaartjes               921293
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Uitdeelplateau

• 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

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. 

• 10 badges en 12 insteekkaarten.
• Ideaal voor gebruik tijdens, beurzen,

festivals en andere activiteiten.

badge met insteekkaarten A6        811131

> BADGES ZELFKLEVEND

> BADGES ZELFKLEVEND

Avery 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.

63,5x29,6mm 540 stuks  L4784 811139
80x50mm 200 stuks  L4785 811129
80x50mm
met rood kader 200 stuks  L4786 811130
80x50mm
met blauw kader 200 stuks  L4787 811134
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> PLANBORDEN

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

Legamaster jaarplanner
verticaal

• Dit planbord is magnetisch en te
beschrijven als een whiteboard. 

• Handig te gebruiken als persoonlijk
planbord. 

• Afmetingen per blokje 15x50mm. 
• 12 maandkolommen en 31

dagkolommen. 
• Met geanodiseerde aluminium

omlijsting. 
• Inclusief afleggoot, accessoireset en

bevestigingsset. 60x90cm                    412000     950812

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

Legamaster planningsset

• Planningset voor maximaal 40
personen / evenementen / projecten. 

• Inhoud: – 1 etui met 4 markers TZ 140
(zwart, rood, blauw, groen) – 1OHP-
marker edding 152 M (zwart) – 12
magneetstroken (10x300mm) 3 rood, 3
blauw, 3 groen en 3 geel – 280
gesorteerde magneetsymbolen (10mm)
70 rood, 70 blauw, 70 groen en 70 geel
– 40 etikethouders (10x60mm) – 6
etiketvellen: 1 geel, 1 roze, 1 rood, 1
groen, 1 blauw en 1 wit (45 etiketten per
vel). planningset 2              435200    949040
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> JAARPLANNERS

Legamaster jaarplanner
horizontaal

• 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

Legamaster jaarplanner
projectplanner

• 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

Legamaster
vakantieplanner
semesters

• 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. gelamineerd oprolbaar                900979

Legamaster jaarplanner
verticaal

• 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. whiteboard uitvoering                900983

Legamaster
vakantieplanner

• 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. gelamineerd oprolbaar                900980

Legamaster jaarplanner in
halfjaar-formaat

• 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. gelamineerd oprolbaar                900978


