
Office Basics



1

Inhoudsopgave

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Papier en Notitie

Opbergen

ICT en Digitaal

Kantoormachines

Presenteren

Kantoorartikelen

Schrijven en Tekenen

Werkplek en Facilitair

Post en Verzenden

Toners en Inkt

Pagina 2

Pagina 10

Pagina 18

Pagina 20

Pagina 25

Pagina 30

Pagina 36

Pagina 42

Pagina 51

Ga naar onze webshop

1



32 Papier is goedkoper bij grotere hoeveelheden. Informeer naar de sta! els!  Toner of inkt voor de printer? Ga naar onze webshop! 

 Kopieer- en printerpapier  Kopieer- en printerpapier 

 
CIE

WITHEID

146   500  
ISO

NORM

9706  

 Quantore kopieer- en 
printpapier Basic 

 * Mooie kwaliteit papier voor een zeer 
 vriendelijke prijs.

* Geschikt voor kopieerapparaten en 
 printers.

* Voldoet aan de houdbaarheidsnorm 
ISO9706.

* Dit papier heeft een witheid van 
CIE146. 

 A4 80gr 500 vel  129912 

>  KOPIEER! EN LASERPRINTERPAPIER 

 
CIE

WITHEID

153   500   

 Quantore kopieer- en 
printpapier Economy 

 * Mooie kwaliteit papier voor een 
 vriendelijke prijs.

* Geschikt voor kopieerapparaten en 
 printers. 

* Voldoet aan de houdbaarheidsnorm 
ISO9706.

* FSC-gecertifi ceerd.
* Dit papier heeft een witheid van 
CIE153. 

A5  80gr  500 vel 129438
 A4  80gr  500 vel  129427 
A4  80gr  2500 vel nonstop 129437
A3  80gr  500 vel 129432

  
CIE

WITHEID

161  500  
ISO

NORM

9706  

 Quantore kopieer- en 
printpapier Premium 

 * Helder wit papier van uitsteken-
de kwaliteit, voor al uw kantoor-
apparatuur.

* Chloorarm met internationaal 
 keurmerk.

* FSC-gecertifi ceerd.

* Voldoet aan de houdbaarheidsnorm 
ISO9706.

* Aan dit Quantore Premium papier is 
het Europeesche Ecolabel toegekend.

* Dit papier heeft een witheid van 
CIE161. 

 A4  80gr  500 vel  129799 

 
CIE

WITHEID

170   500   

 Quantore kopieer- en 
printpapier Excellent 

 * Geschikt voor inkjet- en laserprinters.
* Superegaal oppervlak en extra witte 
tint voor afdrukken van de hoogste 
kwaliteit.

* FSC-gecertifi ceerd.
* Voldoet aan de houdbaarheidsnorm 
ISO9706.

* Voorzien van de ColorLok technologie 
waardoor het papier sneller droogt en 
afdrukken met een inkjetprinter  beter 
tot hun recht komen.

* Aan dit Quantore Excellent papier is 
het Europese Ecolabel toegekend. 

* Dit papier heeft een witheid van 
CIE170. 

 A4  80gr  500 vel  129245 
 A3  80gr  500 vel   129451 

 
CIE

WITHEID

169   500  

 

 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 combina-
tie met de extra witte tint genereert 
briljante afdrukken.

* FSC-gecertifi ceerd.
* Fastprint Gold is volgens het Colorlok 
principe gemaakt, zodat afdrukken met 
een (kleuren) inkjetprinter nog beter 
tot hun recht komen.

* Geschikt voor inkjet- en laserprinters.
* Voor scherpe, heldere en contrastrijke 

prints.
* Voorzien van Europees milieukeurmerk.
* Voldoet aan de houdbaarheidsnorm 
ISO9706.

* Dit papier heeft een witheid van 
CIE169. 

 A4  80gr  500 vel  129296 
 A4  90gr  500 vel  129386 
 A4 100gr  500 vel  129388 
 A4 120gr  250 vel  129394 
 A4  160gr  250 vel  746021 
 A4  200gr 250 vel  746019 
A3    80gr 500 vel 1 2 9 2 2 1

 
CIE

WITHEID

169   500   

 Fastprint kopieer- 
en porintpapier Silver 

 * Geschikt voor kopieermachines, 
  inkjet- en laserprinters. 

* het egale oppervlak en de neutrale 
 witte tint zorgen voor afdrukken van 
 hoge kwaliteit. 

* FSC-gecertifi ceerd. 
* Dit papier heeft een witheid van 
 CIE 164.

 A4    500vel   129288 
 A3    500vel   129389 

  
CIE

WITHEID

163  500  
ISO

NORM

9706  

 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.

* FSC-gecertifi ceerd.
* Dit papier heeft een witheid van 
CIE163. 

A4  70gr  500 vel 130303
 A4  80gr  500 vel  130305 
 A3  80gr  500 vel  130306 
A4  90gr  500 vel 130307

  
CIE

WITHEID

168  500   

 Multi Copy kopieer- en 
printpapier 

 * Kantoorpapier voor een probleemloze, 
storingsvrije verwerking.

* FSC-gecertifi ceerd.
* Voorzien van EU Ecolabel en Nordic 
Swan keurmerk.

* 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 
CIE168. 

 A4  80gr 500 vel  129209 
A3  80gr 500 vel 129207

  
CIE

WITHEID

146  500   

 HP kopieer- en printpapier 
Home & O! ice 

 * Probleemloos te gebruiken op laser-
printers, inkjetprinters en copiers.

* FSC-gecertifi ceerd.
* Voorzien van EU Ecolabel.

* 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 
CIE146. 

 A4  80gr  500 vel  102752 



54  Product niet gevonden? Bel ons voor informatie! 

 Schrijf-en spiraalblokken  Kopieer- en printerpapier 

  500   

 
ISO

NORM

9706

 Fastprint Color kopieer- en 
printpapier A4 80gr. 

 * Topkwaliteit kantoorpapier.
* Geschikt voor kopieermachines en 
inkjet- en laserprinters.

* Egaal, kleurrijk oppervlak voor briljante 
en opvallende afdrukken.

* FSC-gecertifi ceerd.

* Verouderingsbestendig volgens 
ISO9706.

* Uit 100% chloorvrij gebleekte 
 cellulose.

* Voorzien van Europees milieukeurmerk.
* 500 vel
 

 A4  80gr  crème  129261 
 A4  80gr  kanariegeel  129255 
 A4  80gr  lichtgroen  129353 
 A4  80gr  appelgroen  129254 
 A4  80gr  lichtblauw  129253 
 A4  80gr  roze  129258 
 A4  80gr  geel  129345 
 A4  80gr  zwavelgeel  129275 
 A4  80gr  felrood  129252 

>  GEKLEURD PAPIER 

  250   

 
ISO

NORM

9706

 Fastprint Color kopieer- en 
printpapier A4 160gr. 

 * Topkwaliteit kantoorpapier.
* Geschikt voor kopieermachines en 
inkjet- en laserprinters.

* Egaal, kleurrijk oppervlak voor briljante 
en opvallende afdrukken.

* FSC-gecertifi ceerd.

* Verouderingsbestendig volgens 
ISO9706.

* Uit 100% chloorvrij gebleekte 
 cellulose.

* Voorzien van Europees milieukeurmerk
* 250 vel
 

 A4  160gr  crème  746034 
 A4  160gr  kanariegeel  746035 
 A4  160gr  lichtgroen  746224 
 A4  160gr  appelgroen  746014 
 A4  160gr  lichtblauw  746033 
 A4  160gr  roze  746028 
 A4  160gr  geel  746205 
 A4  160gr  zwavelgeel  746025 
 A4  160gr  felrood  746032 

 
CIE

WITHEID

160   500   

 Color Copy 
kleurenlaserprinter papier 

 * Of het nu gaat om professionele pre-
sentaties, indrukwekkende afbeeldin-
gen of sprekende grafi eken, Color Copy 
garandeert optimale resultaten op alle 
kleuren laserprinters- en copiers.

* FSC-gecertifi ceerde grondsto! en.
* Voldoet aan de houdbaarheidsnorm 
ISO9706.

* CO2 neutraal geproduceerd.
* Dit papier heeft een witheid van 
CIE160. 

 A4 90gr                         500vel  129899 
 A3 90gr                         500vel  129880 
 A4 100gr                        500vel  129882 
 A3 100gr                        500vel  129883 
 A3+ 100gr 305x457mm   500vel  129896 
 A3+ 120gr 305x457mm  500vel  129897 
 A4 120gr                        250vel  129900 
 A3 120gr                        250vel   129901 
 A4 160gr                        250vel  129886 
 A3 160gr                        250vel  129887 
 A3+ 160gr  305x457mm 250vel  129898 
 A4 200gr                       250vel  129888 
 A3 200gr                       250vel  129889 
 A4 250gr                       125 vel  129902 
 A3 250gr                       125 vel  129903 

>  PAPIER VOOR KLEURENLASERPRINTERS 

 50     

 Quantore Inkjetpapier 

 * Kwaliteitspapier dat voldoet aan onze 
hoge eisen.

* Geeft fotorealistische afdrukken.
* Zeer geschikt voor de meeste inkjet-
printers.

* Verpakt in handige kartonnen doos. 

 A4 240gr glans  50vel  129360 
 A4 230gr mat glans  50vel  129361 
 A4 195gr glans  50vel  129362 
 A4  170gr mat glans  50vel  129363 
 10x15cm 245gr glans  50vel  129364 

>  INKJETPAPIER 

 100     

 Quantore schrijfblok 

 * Schrijfblok met 100vel schrijfpapier.
* 60gr papier.
* Kopgeniet met kopbandlinnen en 
microperforatie.

* Vervaardigd uit FSC-gecertifi ceerde 
grondsto! en. 

 A4 ruit 5mm  091226 
 A4 gelinieerd  091225 
 A5 ruit 5mm  091229 
 A5 gelinieerd  091228 
 A6 gelinieerd  091231 
 A7 gelinieerd  091232 

>  SCHRIJFBLOKKEN 

 100     

 Quantore schrijfblok met 
dubbelspiraal 

 * Schrijfblok met 100vel schrijfpapier.
* 70gr papier.
* Uitscheurbare vellen door middel 
 van  microperforatie.

* Vervaardigd uit FSC-gecertifi ceerde 
grondsto! en. 

 A4 gelinieerd zijspiraal  091239 
 A4 ruit 5mm zijspiraal  091241 
 A5 gelinieerd kopspiraal  091240 

>  SPIRAALBLOKKEN 

ge

 100  23    

 Quantore collegeblok 
23-gaats 

 * Schrijfblok met 100vel schrijfpapier.
* 70gr papier.
* Met 23-gaats perforatie.
* Zijspiraal met microperforatie.
* A4-formaat.
* Vervaardigd uit FSC-gecertifi ceerde 
grondsto! en. 

 A4 gelinieerd  0 9 1 2 4 8 
 A4 ruit 5mm  0 9 1 2 4 9 
 A4 ruit 10mm  0 9 1 2 5 0 
A5 gelinieerd 0 9 1 2 1 8

     

 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 

>  SCHRIJFMAPPEN 

     

 Quantore schrijfmap met rits 
en calculator 

 * Luxe schrijfmap van lederlook mate-
riaal.

* Aan de linkerbinnenzijde diverse 
insteekvakken waarvan één met rits.

* Inclusief rekenmachine.
* Speciale ruimte voor visitekaartjes.
* In het midden een 4-rings mechaniek 
ø 25mm.

* De map is met een rits afsluitbaar.
* Afmetingen 275x365mm.
* Kleur zwart. 

 zwart  513043 

 Toner of inkt voor de printer? Ga naar onze webshop! 



76  Product niet gevonden? Bel ons voor informatie! 

 Memo’s  Memo’s 

 90     

 Post-it Super Sticky 
memoblok 

 * Post-it Super Sticky Notes zorgen 
 ervoor dat je boodschap beter 
  en langer blijft kleven.

* Notes zijn PEFC-gecertifi ceerd.
* Bloks à 90vel.
* Kleur geel. 

 76x76mm geel  654-SSY  392555 
 76x127mm geel  655-SSY  392565 

>  ZELFKLEVENDE MEMOBLAADJES SUPER STICKY 

 100     

 Quantore memoblaadjes 

 * De bekende gele zelfklevende memo-
blaadjes.

* Zonder beschadiging verwijderbaar en 
opnieuw te bevestigen op elke onder-
grond door speciale lijmrand.

* Blok à 100vel.
* Gemaakt van FSC-gecertifi ceerde 
grondsto! en. 

 40x50mm 3 stuks  653  392606 
 75x75mm  654  392607 
 75x125mm  655  392608 
75x75mm    neon 392601

>  ZELFKLEVENDE MEMOBLAADJES 

 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 onder-
grond door speciale lijmrand.

* Laat geen sporen na.
* Blok à 100vel.
* PEFC gecertifi ceerd. 

 38x51mm  653  392545 
 76x76mm  654  392561 
 76x127mm  655  392562 
 51x76mm  656  392535 
 102x76mm  657  392525 

 100     

 Post-it Notes memoblok Neon 

 * Communiceer direct en opvallend.
* In diverse felle kleuren.
* Blok à 100vel.
* PEFC gecertifi ceerd. 

 76x76mm neon geel  
N654GE 

 392552 

 76x76mm neon groen  
N654GR 

 392551 

 76x76mm neon oranje  
N654OR 

 392571 

 76x76mm neon roze  
N654RO 

 392550 

 76x127mm neon geel  
N655GE 

 392573 

 76x127mm neon groen  
N655GR 

 392579 

 76x127mm neon roze  
N655RO 

 392577 

 100     

 Quantore Z-Notes memoblok 

 * Als harmonica gevouwen notes komen 
automatisch tevoorschijn.

* Neem één velletje weg en het volgen-
de 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-gecertifi ceerde 
grondsto! en. 

 75x75mm  R330  392604 

>  ZELFKLEVENDE MEMOBLAADJES Z!NOTES 

  100    

 Post-it Z-Notes memoblok 

 * Als harmonica gevouwen notes komen 
automatisch tevoorschijn.

* Neem één velletje weg en het volgen-
de 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 gecertifi ceerd. 

 76x76mm  R330  392619 
 127x76mm  R350  392618 

 1000     

 Quantore memokubus 

 * Kunststof houder.
* Inclusief ±1000 memoblaadjes.
* 70gr papiert

* Formaat 10x10x10cm.
* Gemaakt van FSC-gecertifi ceerde 
grondsto! en.  

zwart 392458
 transparant  392459 
wit 392457

>  MEMOBAKJES !EN BLAADJES 

 900     

 Quantore memoblaadjes 

 * Witte memoblaadjes voor in uw 
memobakjes.

* 70gr papier.
* FSC-gecertifi ceerd. 

140x90x20   200vel 392487
90                900vel  392485 
94x94x90    900vel 392486

 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.
* Kopgelijmd.
* 60gr chloorarm gebleekt papier. 

 A5 210x148mm  091282 

>  NOTITIEBLOKKEN 

 125     

 Quantore Things-to-do-today 

 * Het Things to do Today-boek is een 
ideaal hulpmiddel bij de planning van 
iedere werkdag.

* De bedrukking biedt ruimte voor werk-
zaamheden, afspraken en notities.

* Spiraalblok met 125vel.
* Formaat formulier: 74x125mm.
* Formaat blok: 290x140mm.
* FSC-gecertifi ceerd. 

 Things to do today  235677 

 100   

  

 Atlanta telefoon-/
bezoeknotitieblok 

 * De telefoon-/bezoeknotitie is buiten-
gewoon handig voor duidelijke notities 

tijdens een bezoek of telefoongesprek.
* Blok à 100 formulieren.
* FSC®-gecertifi ceerd. 

 A5  235600 

 125   

  

 Atlanta Things-to-do-Today 

 * Het Things to do Today-boek is een 
ideaal hulpmiddel bij de planning van 
elke werkdag.

* Formaat formulier: 74x125mm.
* Formaat blok: 297x140mm.
* FSC®-gecertifi ceerd. 

 Things to do Today  235653 

Post-it in andere kleur of formaat ? Ga naar onze webshop! 



98  Product niet gevonden? Bel ons voor informatie! 

 Printeretiketten  Bedrijfsformulieren 

 200     

 Budget kladblok 

 * Aan de kop gelijmd.
* Licht houthoudend papier.
* Blok à 200vel. 

 12x20cm 200vel  091258 

 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 gecertifi ceerd.
* 40x2vel.
* zelfkopiërend. 

 297x140mm  235660 

>  KOSTENREGISTRATIE 

 50     

 Expres Kassablok 

 * 2x50vel.
* Genummerd met carbon.
* Formaat 150x100mm.
* Blok voor met de hand geschreven 
kassabonnen.

* Doorlopende nummering op het origi-
neel en de kopie.

* 1e en 2e blad bedrukt. 

 houtvrij wit  SI-40920  053515 
 houthoudend grijs  SI-40925  053505 

>  OMZETREGISTRATIE 

 50  2  

50   

 Atlanta rekeningblok 
zelfkopiërend 

 * Met dit handige rekeningenblok zijn 
facturen snel uitgeschreven.

* Blok à 50vel in tweevoud.
* Met 2-gaats perforatie.
* Origineel wit gelinieerd.
* Kopie blauw, blanco.
* Aan de kop gelijmd.
* Zelfkopiërend papier. 

 A5  052825 

>  FINANCIËLE ADMINISTRATIE 

     

 Quantore onderlegblok 

 * Memo-onderlegger met 50vel.
* Notitieruimte en weekindeling.
* Met driejaars calendarium.
* Formaat 40x60cm.
* Gemaakt van FSC-gecertifi ceerde 
grondsto! en. 

 onderlegblok  336062 

>  KALENDERS 

 100     

 Quantore etiketten voor elke 
printer 

 * Zelfklevende etiketten op A4-vellen 
 geschikt voor inkjet-, laser- en 
 kopieertoepassingen, alsmede voor 
 vellen doorvoer op matrixprinters.

* Oplosmiddelvrije lijm op acrylaatbasis 
voor de beste hechting.

* Temperatuurbereik van -30°C tot 
+70°C met een piekbelasting tot 
200°C.

* Gemaakt van FSC-gecertifi ceerde 
grondsto! en. 

* Pak à 100 vel

 63,5x38,1mm  2100 stuks  129946 
 70x32mm  2700 stuks  129948 
 70x35mm  2400 stuks  129958 
 70x36mm  2400 stuks  129959 
 70x37mm  2400 stuks  129949 
 70x38,1mm  2100 stuks  129951 
 70x42,4mm  2100 stuks  129952 
 99,1x33,9mm  1600 stuks  129954 
 99,1x38,1mm  1400 stuks  129956 
 105x37mm  1600 stuks  129935 
 105x42,4mm  1400 stuks  129937 
 105x48mm  1200 stuks  129939 
 105x74mm  800 stuks  129940 
 105x148mm  400 stuks  129934 
 210x148mm  200 stuks  129941 
 210x297mm  100 stuks  129942 

>  WITTE ETIKETTEN VOOR PRINTERS 

 100  

   

 Herma etiketten Premium 
voor elke printer 

 * Zelfklevende etiketten, permanent 
hechtend.

* Perfect voor alle laser- en inkjetprin-
ters, kopieerapparaten, kleurenlaser-
printers 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 afdrukresulta-
ten 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: chloor-
vrij gebleekt.

* PEFC-gecertifi ceerd.
* Gratis softwareoplossingen: www.
herma.com/software. 

* Pak à 100 vel

 63,5x38,1mm  2100 stuks  4677  817176 
 70x25,4mm  3300 stuks  4455  817468 
 70x36mm  2400 stuks  4453  817156 
 70x37mm  2400 stuks  4464  817471 
 70x42mm  2100 stuks  4451  817137 
 105x37mm  1600 stuks  4462  817158 
 105x42mm  1400 stuks  4452  817146 
 105x48mm  1200 stuks  4457  817147 
 105x57mm  1000 stuks  4425  817466 
 105x148mm  400 stuks  4676  817178 
 200x297mm  100 stuks  4458  817149 
 210x148mm  200 stuks  4282  816806 
 210x297mm  100 stuks  4428  817128 



1110  Product niet gevonden? Bel ons voor informatie! 

 Ordnertoebehoren  Ordners 

   

  

 Leitz ordner A4 

 * 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.

* Der Blaue Engel en FSC® gecertifi -
ceerd .

* Gratis templates voor rugetiketten via 
www.leitz.com/easyprint. 

 80mm zwart  502405 
 50mm zwart  502406 

>  ORDNERS 

     

 Quantore ordner A4 

 * Standaardordner van karton met 
hefboommechaniek.

* Zwart.
* Met opgeplakt rugetiket.
* Metalen grijpgat en randbeschermers.
* Met sleuven voor optimale stabiliteit.
* Van 100% gerecycled papier en karton.
 

 80mm  110055 
50mm 1 10041

   

  

 Leitz ordner gekleurd A4 

 * Vervaardigd uit sterk 100% gerecycled 
karton overtrokken met PP-folie.

* Gepatenteerde 180° mechaniek.
* Met vergrendelingssleuven, randbe-
schermers en verwisselbaar etiket.

* Gratis templates voor rugetiketten via 
www.esselte.com/easyprint.

* 5 jaar garantie op het mechaniek.
* FSC-gecertifi ceerd. 

 80mm wit  502160 
 80mm zwart  502161 
 80mm rood  502162 
 80mm lichtrood  502168 
 80mm blauw  502163 
 80mm lichtblauw  502169 
 80mm groen  502164 
 80mm lichtgroen  502170 
 80mm geel  502165 
 80mm oranje  502166 
 80mm bruin  502167 
 80mm grijs  502172 

>  ORDNERS GEKLEURD 

     

 Quantore ordner A4 gekleurd 

 * Kwaliteitsordner met hefboommecha-
niek.

* 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-gecertifi ceerde 
grondsto! en. 

 80mm  blauw  110056 
 80mm  bruin  110057 
 80mm  donkerrood  110058 
 80mm  geel  110059 
 80mm  groen  110060 
 80mm  grijs  110061 
 80mm  oranje  110062 
 80mm  rood  110063 
 80mm  roze  110064 
 80mm  turquoise  110065 
 80mm  violet  110066 
 80mm  wit  110067 
 80mm  zwart  110068 

 2  100    

 Elba scheidingsstroken smal 

 * Gekleurde scheidingsstroken voor het 
maken van een gemakkelijke onder-
verdeling in uw dossiers en ordners.

* Afmetingen 105x240mm.
* Zwaar 190gr manillakarton.
* 2-gaats.
* Met Der Blaue Engel keurmerk. 

 wit  504200 
 blauw  504203 
 geel  504205 
 oranje  504206 
 rood  504207 
 chamois  504208 
 grijs  504212 
 groen  504229 
 assorti  504220 

>  SCHEIDINGSSTROKEN EN SCHUTBLADEN 

 50     

 Post-it Index tabs standaard 

 * 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. 

 rood  6801RO  213222 
 blauw  6802BL  213223 
 groen  6803GR  213224 
 geel  6805GE  213225 
 oranje  6804OR  213226 

>  TABSTROKEN 

 2     

 Quantore ordneralfabet 

 * Kunststof tabbladen van 
 polypropyleen.

* 2-gaats.
* 20-delig met alfabet.
* Formaat 18x23cm. 

 20-delig met alfabet  270525 

>  ORDNERALFABETS 

 4     

 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. 

 5-delig  VE:50  270508 
 10-delig  VE:25  270509 

>  TABBLADEN A4 4!GAATS 

* Zwart.



1312  Product niet gevonden? Bel ons voor informatie! 

 Ringbanden  Tabbladen 

 4   

  

 Esselte presentatieringband 
A4 4-rings 

 * Ringbanden van gelaste PP-folie.
* Bij uitstek geschikt om gepersonali-
seerde ringbanden te maken.

* Voor een verzorgde presentatie met 
persoonlijke omslag.

* Met insteekhoezen op de voorzijde 
en rug.

* FSC-gecertifi ceerd. 

 16mm wit  265707 
 20mm wit  265711 
 25mm wit  265712 
 30mm wit  265713 
 40mm wit  265725 
 50mm wit  265726 

>  RINGBANDEN A4 4!RINGS MET SHOWTAS 

 100  4    

 Quantore showtas A4 4-gaats 

 * Polypropyleen.
* Copysafe.
* De bovenzijde is open voor het in- en 
uithalen van documenten.

* Met vier versterkte ponsgaten voor 

opberging in mappen, ringbanden en 
ordners. 

 0,08mm glad  270539 
 0,11mm glad  270537 

>  SHOWTASSEN 4!GAATS 

 10  23    

 Quantore showtas A4 
23-gaats 

 * Polypropyleen.
* Met 23 versterkte ponsgaten voor 
opberging in mappen, ringbanden 
en ordners. 

 0,06mm met nerf  270548 
 0,08mm  met nerf  270542 
 0,08mm glad  270541 
 0,11mm glad  270538 
 0,06mm glad  270545 

>  SHOWTASSEN 23!GAATS 

 4     

 Quantore tabbladen karton 
wit 4-gaats 

 * Tabbladen van een mooie kwaliteit in 
wit 170gr karton.

* De tabs en de ponsgaten zijn met 
glashelder kunststof versterkt.

* Zowel met aan twee zijden bedrukte 
tabs, als met gekleurde blanco tabs 
verkrijgbaar.

* Per set verpakt in krimp. 

 5-delig met cijfers  VE:40  270518 
 10-delig met cijfers  VE:25  270519 
 12-delig met cijfers  VE:18  270520 
 15-delig met cijfers  VE:15  270521 
 20-delig met cijfers  VE:12  270522 
 31-delig met cijfers  VE:8  270523 
 20-delig met alfabet  VE:12  270524 

 23     

 Quantore tabbladen 
kunststof grijs 23-gaats 
bedrukt 

 * Grijze kunststof tabbladen van 
 polypropyleen.

* Dikte 0,12mm.
* De tabs zijn eenzijdig zwart bedrukt.
* Per set verpakt in krimp. 

 5-delig met cijfers  VE:60  270565 
 7-delig met cijfers  VE:50  270612 
 10-delig met cijfers  VE:40  270566 
 12-delig met cijfers  VE:30  270567 
 15-delig met cijfers  VE:25  270568 
 20-delig met cijfers  VE:20  270569 
 31-delig met cijfers  VE:12  270570 
 52-delig met cijfers  VE:10  270614 
 100-delig met cijfers  VE:5  270615 
 20-delig met alfabet  VE:20  270529 
 12-delig met maanden  VE:25  270610 

>  TABBLADEN A4 23!GAATS      

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.

  

 0.11mm glad   270537 
0.08mm glad                    270539
0.08mm nerf              270540

>  VISITEKAARTTASSEN EN !HOEZEN 

     

 3L visitekaarthoezen 
zelfklevend 

 * Ideaal om o! ertes, catalogi, 
 ringbanden, presentatiemappen etc. 
een persoonlijk karakter te geven.

* De afmetingen van de transparante 
 pockets zijn afgestemd op alle 
 gangbare formaten visitekaartjes.

* Polypropyleen. 

 95x60mm  10111  541512 
 95x60mm  10106  541515 

Extra brede tabbladen ? Ga naar onze webshop! 
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 Mappen  Mappen 

     

 Quantore vouwmap ongelijk 

 * Stevig manillakarton van 230gr.
* Rillijnen in de rug en in de 
 overstekende achterkant.

 A4 rood  510002 
 A4 blauw  510003 
 A4 groen  510004 
 A4 geel  510005 
 A4 oranje  510006 
 A4 grijs  510012 
 A4 beige  510014 

>  VOUW! EN BINNENMAPPEN 

  
ICN

NORM

1    

 Jalema Secolor vouwmap 
ongelijk 

 * De achterzijde steekt 15mm boven 
 de voorzijde uit en functioneert 
 als een brede ruiter.

* 225gr chloorvrij en zuurvrij Colorkraft 
karton.

* FSC-gecertifi ceerd.

 A4 grijs  3164107  522360 
 A4 rood  3164115  522362 
 A4 blauw  3164102  522363 
 A4 groen  3164108  522364 
 A4 geel  3164106  522365 
 A4 chamois  3164104  522366 

  
ICN

NORM

1    

 Jalema Secolor vouwmap 
gelijk 

 * In deze map kunt u snel en 
 herkenbaar opbergen.

* Bedrukking op voorzijde om de inhoud 
op aan te geven.

* 225gr chloorvrij en zuurvrij 
 Colorkraft karton.

* FSC-gecertifi ceerd. 

 A4 grijs  522340 
 A4 rood  3163115  522342 
 A4 blauw  3163102  522343 
 A4 groen  3163108  522344 
 A4 geel  3163106  522345 
 A4 chamois  3163104  522346 

 10     

 Quantore insteekmap 
L-model 

 * Polypropyleen.
* L-model, de boven- en de rechterzijde 
zijn open.

* Afmetingen 220x305mm. 

 0,12mm met nerf  510579 
 0,12mm met nerf  510573 
 0,12mm glad  510574 
 0,16mm glad  510571 
 0,12mm met nerf  510572 

>  INSTEEKMAPPEN L!MODEL 

  
ICN

NORM

1  
ISO

NORM

9706  
ZUUR
VRIJ  

 Jalema Secolor insteekmap 

 * Voor het losbladig bewaren van 
documenten.

* Driehoeksmap zodat documenten 
zichtbaar blijven.

* 270gr chloorvrij en zuurvrij Colorkraft 
karton volgens ISO9706.

* Capaciteit 5mm.

 A4 rood  512752 
 A4 blauw  512753 
 A4 groen  512754 
 A4 geel  512755 
 A4 grijs  512762 
 A4 chamois  512764 

 25     

 Quantore insteekmap 
U-model 

 * Polypropyleen insteekmap.
* Aan drie zijden gesloten.
* De inhoud blijft volledig zichtbaar.
* Mat transparant. 

 A4  510582 
A5 510583
A6 510584

>  INSTEEKMAPPEN U!MODEL 

     

 Quantore dossiermap 

 * Stevig gerecycled manillakarton 
 van 320gr.

* Met drie stofkleppen. 
* Leverbaar voor A4  (245x318mm) 
 en folio formaat (245x348mm). 

 A4 rood  510102 
 A4 blauw  510103 
 A4 groen  510104 
 A4 geel  510105 
 A4 oranje  510106 
 A4 grijs  510112 
 A4 chamois  510114 

>  STOFKLEPMAPPEN 

  
ICN

NORM

1  
ISO

NORM

9706  
ZUUR
VRIJ  

 Jalema Secolor dossiermap 

 * Dankzij de drie vouwkleppen valt 
 de inhoud niet uit de map.

* Sterk 225gr chloorvrij en zuurvrij 
colorkraft karton.

* FSC-gecertifi ceerd.

 A4 grijs  522390 
 A4 rood  522392 
 A4 blauw  522393 
 A4 groen  522394 
 A4 geel  522395 
 A4 chamois  522396 

     

 HF2 enveloptas 

 * Enveloptas met klittenband 
  velcrosluiting.

* Transparante polypropyleen.
* Verpakkingseenheid doos à 10 stuks. 

 blauw  512574 
 groen  512575 
 rood  512576 
 geel  512577 
 wit  512578 
 bodem wit  512448 
 wit  512441 
 rood  512442 
 blauw  512443 
 groen  512444 
 geel  512445 
 wit  512572 

>  VERZAMELMAPPEN 

     

 Quantore snelhechtmap 

 * Indicatiestrook over hele lengte 
voorblad.

* Geschikt voor papierformaat A4. 

 blauw  511021 
 geel  511022 
 groen  511023 
 rood  511024 
 wit  511025 
 zwart  511026 
 assorti  511027 

>  SNELHECHTMAPPEN 

 2     

 Leitz 4191 snelhechtmap 

 * Voorblad glashelder, achterblad 
 gekleurde ondoorzichtige pvc.

* Indicatiestrook over de hele lengte 
 van het voorblad. 

* Geschikt voor papierformaat A4. 

 wit  512220 
 zwart  512221 
 rood  512222 
 blauw  512223 
 groen  512224 
 geel  512225 
 oranje  512226 
 lichtblauw  512227 
 violet  512228 
 lichtgroen  512229 
 grijs  512232 

 510582 
510583
510584

Folio mappen ? Ga naar onze webshop! 
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 Archiveringsmiddelen  Mappen 

     

 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. 

 wit  511140 
 zwart  511141 
 rood  511142 
 donkerblauw  511143 
 groen  511144 
 geel  511145 
 aubergine  511146 
 lichtblauw  511150 
 grijs  511152 
 antraciet  511164 
 nachtblauw  511165 
 donkergroen  511166 
 oranje  511167 
 assorti  511159 

>  MAPPEN MET KLEMMECHANIEK 

     

 Quantore klemmap 

 * Archiveren zonder beschadiging van 
de documenten.

* De inhoud wordt vastgeklemd met 
  een schuifje in de rug.

* Capaciteit 3mm (30 pagina’s).

 A4 zwart  511160 
 A4 wit  511161 
 A4 rood  511162 
 A4 blauw  511163 

 2    
ISO

NORM

9706  
ZUUR
VRIJ

 Jalema Secolor Clipmap 

 * Stevige map met het soepele gele 
JalemaClip mechaniek voor snel en 
gemakkelijk tussenvoegen, omslaan en 
bladeren.

* Klep als bladwijzer te gebruiken.

  
 A4 blauw  3103302  512523 
 A4 geel  3103306  512525 
 A4 rood  3103115  512782 
 A4 blauw  3103102  512783 
 A4 chamois  3103104  512794 
 A4 grijs  3103107  512792 
 A4 geel  3103106  512785 
 A4 groen  3103108  512784 

>  MAPPEN MET HECHTMECHANIEK 

     

 Jalema Atlanta Alzicht 
hangmappen V-bodem 

 * Met  Alzicht-ruiters aan bovenzijde 
die afl eesbaar zijn van voren en van 
boven.

* Inclusief ruiters en strookjes.
* 230gr recyclingkarton. 
 

 folio  2662015000  520102 
 A4  2662014000  520100 

>  VERTICALE HANGMAPPEN 

  
ICN

NORM

2  
ISO

NORM

9706   

 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.

 A4 Mark 1 V-bodem  
100330558 

 521150 

 A4 Mark 2 15mm bodem  
100330559 

 521155 

 A4 Mark 3 30mm bodem  
100330560 

 521160 

 A4 Mark 5 50mm bodem  
100330561 

 521165 

>  LATERALE HANGMAPPEN 

     

 Quantore archiefdoos 

 * Praktische kartonnen dozen voor 
documenten die nog niet weg mogen, 
maar die u ook niet direct bij de hand 
hoeft te hebben.  

  Pak à 25 stuks
 A4 230x80x320mm  531011 
 folio 230x80x350mm  531013 

Pak à 50 stuks
 A4 230x80x320mm  531010 
 folio 230x80x350mm  531012 

>  ARCHIEFDOZEN 

Jalema Gemeente 
archiefdoos   

* Absoluut stofvrije en ruimtebesparen
 de archiefdoos. 

* Zelfs het grijpgat is voorzien van 

 een afdichting. 
* Zuurvrij, robuust pH-neutraal 
 kraftkarton (750gr) dat tweezijdig 
 is beplakt. 

* FSC® gecertifi ceerd. 
* Gemakkelijk in elkaar te zetten. 
* Nuttige capaciteit van 11,5cm. 
* Inclusief nippels en rugetiketten. 
* Afmetingen 370x265x115mm.

Folio 25 stuks                    531022
Folio 10 stuks                   531023

 2     

 JalemaClip bundelmechaniek 

 * Soepel kunststof buisslangetje waarin 
de harde kunststof afsluitbeugel wordt 
geschoven.

 geel/wit  5710000  531560 
 zwart  5710046  531533 
 geel/wit zelfklevend  
5715500 

 531559 

>  BUNDEL! EN OPBERGMECHANIEKEN 

 2     

 Kangaro inhanghechter 

 * Snelhechterstrip.
* Vervaardigd van PP.
* Met metalen strip en kunststof 
afdekplaatje.

 wit  531540 
 zwart  531541 
 rood  531542 
 donkerblauw  531543 
 groen  531544 
 geel  531545 
 assorti  512367 
 assorti  512368 

 2  
ICN

NORM

12  
ZUUR
VRIJ   

 Loe! ’s Bundelbeugels 

 * Deze beugels bestaan uit een 
 metalen binnenkern met daaromheen 
 polypropyleen.

 100mm  1222  531565 
 170mm  1224  531566 

 2   

  

 Leitz fastener 
bundelmechaniek 

 * Los bindmechaniek voor 8cm 
 perforatie documenten.

* Metaal, strip en deklijst met 
 2 dekschuifjes. 

 fasteners Leitz 3068 50 
stuks 

 531502 

 Het volledige assortiment hangmappen is te vinden in onze webshop! 
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 Ergonomische hulpmiddelen  Data-opslagmiddelen 

  
USB

   

 Quantore USB-sticks 2.0 

 * Compacte, lichtgewicht drive voor het 
dagelijks uitwisselen van bestanden.

* Voorzien van een beschermkapje.
* Snelheid USB-2.0 (480Mbps). 

 16GB  435642 
 32GB  435643 
 64GB  435647 

>  USB!STICKS 

  
USB

   

Logitech Wireless 
Keyboard K270  

* Betrouwbaar draadloos toetsenbord.
* De Logitech Unifying-ontvanger is 
 zo klein dat deze op uw laptop 
 aangesloten kan blijven. 

* De geavanceerde draadloze 2.4 

GHz-verbinding voorkomt signaalverlies 
tot op een afstand van 10 meter. 

* De vertrouwde, volledige lay-out 
 met numeriek toetsenblok biedt alle 
toetsen waar u ze verwacht. 

* Werkt op 2 batterijen AAA 
 (meegeleverd)

 Qwerty-toetsenbord  484221 
Azerty-toetsen bord 484222

>  TOETSENBORDEN 

   
USB

 

 

 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 bete-
kent ook minder gedoe.

* Werkt op 1xAA batterijen. 

 antraciet/zwart  009193 

>  MUIZEN 

     

 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 

 grijs  484060 
 zwart  484061 
 rood  484062 
 blauw  484063 

>  MUISMATTEN 

     

 Quantore 
monitorstandaard C110 

 * Plaatst de monitor op een comfortabe-
le 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 

>  MONITORSTANDAARDS 

     

 Quantore monitorstandaard 
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 monitorstandaard 
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.  transparant  484573 

     

 Newstar monitorarm D960 D 

 * Met deze monitorarmen bevestigt u 
een fl atscreen aan het bureau via een 
bureauklem.

* Door gebruik te maken van een 
 monitorarm profi teert 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 ergonomi-
sche 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” 
(76 cm) afhankelijk van het model.

* Draagvermogen per scherm 6kg. 

 voor 2 beeldschermen 10-27” 
met klem zwart 

 418469 

>  MONITORARMEN 



2120 Papiervernietigerzakken vind je in onze webshop!

 Papiersnijders  Rekenmachines 

    

 Quantore rekenmachine 
GR-430Q 

 * Rekenmachine met 10-cijferig display.
* Dualpower: zonne-energie en automa-
tische batterij (LR54).

* Geheugen met vier functies.
* Btw +/- functies.

 

 Quantore GR-430Q  420318 

>  BUREAUREKENMACHINES 

     

 Quantore rekenmachine 
VB-704Q 

 * Bureaurekenmachine met kantelbaar 
12-cijferig display.

* Dualpower: zonne-energie en automa-
tische batterij (LR44).

* Geheugen met vier functies.
* Met worteltrekken en percentag-
etoets.

* Btw +/- functies.
* Afmetingen 175x120x30mm. 

 Quantore VB-704Q  420316 

  

   

 Casio rekenmachine 
MS-88TERII 

 * 8-cijferig, groot display.
* Lichtgevoelige kunststof toetsen.
* Belastingomrekentoets.
* Dubbele voeding: zonne-energie en 
verwisselbare batterij (LR54).

* Afmetingen 29x103x147mm.

 Casio MS-88TERII  420858 

     

 Canon rekenmachine P29-DIV 

 * Canons P29-DIV bureaucalculator 
 met printer en 10-cijferig display biedt 
 veelzijdigheid, gemak en e! iciency in 
dynamische kantooromgevingen.

* Fluorescent Tube display met 
 10 cijfers.

* Printer met 2-kleuren inktlint (zwart/
rood).

* Afmetingen 300x207x76mm. 

 Canon P29-DIV (10 cijfers)  423616 

>  REKENMACHINES MET TELROL 

     

 Tel- en kassarollen 

 * Wit 60gr houtvrij papier.
* Kern Ø12mm. 

 57mmx44m, kern Ø12mm  413110 
 76mmx44m, kern Ø12mm  413280 

>  TEL! EN KASSAROLLEN 

     

 Thermische rollen 

 * Voor calculators en printers.
* Zwarte afdruk. 

 57mmx25m, kern Ø12mm  413283 
 57mmx60m, kern Ø12mm  413285 
 57mmx11m, kern Ø8mm  413286 
 80mmx75m, kern Ø12mm  413261 
 57mmx20m, kern Ø12mm  413287 

 8     

 Dahle rolsnijmachine 
507/508 

 * Rolsnijmachine voor het op maat 
 snijden van papier, foto’s of folie.

* Voorzien van foto-formaten, 
 centimeterverdeling en graadverdeling 
 op de snijtafel.

* Papierformaat max. A4 of A3.

 507 snijlengte  320mm  470003 
508 snijlengte  460mm 470005

>  ROLSNIJMACHINES 

 35     

 Dahle snijmachine 561 

 * Professionele snijmachine met auto-
matische papieraandruk en veiligheids-
automaat.

* DIN-formaten, centimeter/inchverde-
ling en graadverdeling op het tafelblad.

* Maximale snijcapaciteit 35vel. 

 snijlengte 360mm  
tafel 440x265mm 

 470023 

>  SNIJMACHINES 

  
SNIJWERK
GARANTIE

5 JAAR  10   

 Fellowes papiervernietiger 
62Mc 

 * Vernietigt een A4 vel papier in meer 
dan 2000 snippers, ideaal voor zeer 
vertrouwelijke documenten.

* Vernietigt tot 10vel papier (70gsm) 
per keer in 3x10mm micro-cut snippers 
(veiligheidsniveau DIN P-4).

 3x10mm snippers  
cap.10vel  DIN-P4 

 470721 

>  PAPIERVERNIETIGERS VOOR DE WERKPLEK 

  
SNIJWERK
GARANTIE

5 JAAR  14   

 Fellowes papiervernietiger 
79Ci 

 * Vernietigt in snippers van 4x38mm 
(Veiligheidsniveau DIN P-4).

* Vernietigt 14vel tegelijkertijd.
* Brede invoeropening van 230mm.
* Opvangbak van 23 liter.

 4x38mm snippers  
cap.12vel  DIN-P4 

 470545 

 
SNIJWERK
GARANTIE

20JAAR 300    

 Rexel papiervernietiger 
Auto+300X 

 * Vernietigt in snippers van 4x50mm.
* Automatisch invoer voor maximaal 
300vellen 80gr, aparte opening voor 
maximaal 8 vellen.

 4x50mm snippers  cap.300vel  
DIN-P4  Auto+300X 

 470442 

>  PAPIERVERNIETIGERS VOOR DE AFDELING 

  
SNIJWERK
GARANTIE

5 JAAR  18   

 Fellowes papiervernietiger 
99Ci 

 * Vernietigt in snippers van 4x38mm 
(Veiligheidsniveau DIN P-4).

* Vernietigt 17vel tegelijkertijd.
* Brede invoeropening van 230mm.
* Vernietigt nietjes, paperclips, credit-
cards en cd’s (aparte opvangbak voor 
cd’s).

 4x38mm snippers  
cap.18vel  DIN-P4 

 470546 

* Lichtgevoelige kunststof toetsen.

 Canon rekenmachine P29-DIV 

 met printer en 10-cijferig display biedt 
 veelzijdigheid, gemak en e! iciency in 



2322  Voordeligere alternatieve huismerk tapes vind je in onze webshop!  Op zoek naar een inbindmachine? Kijk in onze webshop ! 

 Labelprinters en Labeltapes  Lamineren en inbinden 

 25  21    

 GBC bindruggen 21-rings 

 * Geschikt voor gebruik op alle 
 inbindmachines voor standaard 
 plastic bindruggen.

* Voor A4 documenten. 

 Ø 6mm wit  536020 
 Ø 6mm zwart  536021 
 Ø 8mm wit  536060 
 Ø 8mm zwart  536061 
 Ø 10mm wit  536080 
 Ø 10mm zwart  536081 
 Ø 12mm wit  536120 
 Ø 12mm zwart  536121 
 Ø 14mm wit  536140 
 Ø 14mm zwart  536141 

>  PLASTIC BINDRUGGEN 21!RINGS 

 45  34    

 GBC draadkamruggen 
34-rings 

 * Metalen draadruggen voor het maken 
van boekjes e.d.

* Met 34 spiraallussen voor 
 uitzonderlijk fraaie presentaties.

* Voor A4-formaat documenten.
* Doos à 100 stuks. 

 Ø 6mm zilver  537702 
 Ø 8mm zilver  537712 
 Ø 9,5mm zilver  535115 

>  DRAADKAM BINDRUGGEN 

 100     

 Quantore voorbladen PVC 

 * Helder transparante dekbladen voor 
het maken van presentaties.

* A4-formaat. 

 0,20mm  535946 
 0,30mm  535947 

>  VOORBLADEN EN OMSLAGEN 

     

 GBC lamineermachine 
Fusion 3000L A4/A3 

 * De high speed techniek maakt deze 
 machine ideaal voor beperkt zakelijk 
 gebruik.

* Geschikt voor 2x75, 2x100 en 
 2x125 micron lamineerhoezen.

 A4-formaat  535273 
A3-formaat 535274

>  LAMINEERMACHINES 

 100     

 Quantore lamineerhoezen 

 * Premium quality plastifi ceerhoes voor 
een glashelder eindresultaat.

* Leverbaar in de formaten A4 en A3.
* Dikte per zijde 75 of 125micron 
(2x125micron = totaal 250micron). 

 2x75 micron A4  535944 
 2x125 micron A4  535945 
 2x75 micron A3  535943 
 2x125 micron A3  535942 

>  LAMINEERHOEZEN 

 100     

 GBC lamineerhoezen 
standaard 

 * Premium quality plastifi ceerhoes voor 
een glanzend en glashelder eindre-
sultaat.

* Dikte in micron per zijde ( bijv. 
2x125micron = totaal 250micron).

 2x75 micron   A4  100 stuks  535366 
 2x100 micron  A4  100 stuks  535411 
 2x125 micron  A4  100 stuks  535365 
 2x175 micron  A4  100 stuks  535413 
 2x75 micron   A5  100 stuks  535552 
 2x125 micron  A5  100 stuks  535368 
 2x125 micron  A6  100 stuks  535371 

   
6xAAA

  

 Dymo labelmanager LM160 

 * Een draagbare labelmaker met een 
toetsenbord zoals dat van een pc, 
is een uitstekende keuze voor al uw 
labelbehoeften.

* 6 lettergroottes, 8 tekststijlen en 
 4 kaderstijlen.

* Drukt af op D1 labels van 6, 9 en 
12mm breed.

* Werkt op 6xAAA alkaline batterijen 
 of AC adapter (niet meegeleverd).

* Afmetingen 203x118x49mm. 
 Qwerty-toetsenbord  930137 
 Azerty-toetsenbord  930138 

>  LABELMAKERS 

   
6xAA

  

 Dymo labelmanager LM210D 

 * Bureaumodel met Qwerty of Azerty 
toetsenbord.

* Print professionele kwaliteitslabels 
 op 6, 9 of 12mm D1 tape.

* Drukt 1 of 2 regels per label af D1 tape 
van 6, 9 of 12mm.

* 6 lettergroottes, 7 stijlen en 
 8 kaderstijlen.

* Werkt op 6xAA batterijen of AC 
stroomadapter (niet meegeleverd).

* Afmetingen 165x155x64mm. 

 Qwerty-toetsenbord  930373 
 Azerty-toetsenbord  930374 

>  LABELMAKERS VOOR OP HET BUREAU 

     

 Dymo Labeltape D1 smal 

 * D1 tapes zijn geschikt voor alle actuele 
labelmakers van de LabelMANAGER en 
LabelPOINT serie.

 6mm  witte tape/zwarte 
opdruk  SO720780 

 930371 

 9mm  witte tape/zwarte 
opdruk  SO720680 

 930341 

 9mm  transparante tape/
zwarte opdruk  SO720670 

 930331 

 12mm  witte tape/zwarte 
opdruk  SO720530 

 930218 

 12mm  transparante tape/
zwarte opdruk  SO720500 

 930215 

 12mm  gele tape/zwarte 
opdruk  SO720580 

 930223 

 12mm  rode tape/zwarte 
opdruk  SO720570 

 930222 

>  LABELTAPES EN LABELMAKER TOEBEHOREN 

     

 Dymo Labeltape D1 breed 

 * D1 tapes zijn geschikt voor alle actuele 
labelmakers van de LabelMANAGER en 
LabelPOINT serie.

* Bandlengte 7m. 

 19mm  witte tape/zwarte 
opdruk  SO720830 

 930235 

 24mm  witte tape/zwarte 
opdruk  SO720930 

 930226 

     

 Brother Labeltape TZE smal 

 * Brother TZ Labeltape.
* Zelfklevende tape die geschikt is 
 voor veeleisende toepassingen.

* Bandlengte 8m. 

 9mm  witte tape/zwarte 
opdruk  TZE-221 

 930970 

 12mm  witte tape/zwarte 
opdruk  TZE-231 

 930971 

     

 Brother Labeltape TZE breed 

 * De tape is bijzonder veelzijdig dankzij 
de goed leesbare zwarte tekst op 
groene tape .

* Originele Brother tapecassette van 
hoge kwaliteit.

* Gegarandeerd duurzame en goed 
leesbare labels. 

 18mm  witte tape/zwarte 
opdruk  TZE-241 

 931001 

 24mm  witte tape/zwarte 
opdruk  TZE-251 

 931022 
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 Presentatiesystemen  Labelprinters en Labeltapes 

   

  

 Dymo labelWriters LW-450 
serie 

 * Label, mail en archiveer slimmer met 
de gepatenteerde Dymo Productivity 
Software, die de nieuwe versie 8 
bevat.

* Met deze software kunt u onder meer 
adres-, barcode-, dossier-, naam-
badge- en verzendetiketten creëren en 
afdrukken - allemaal zonder extra werk 
en geknoei met etiketvellen op een 
gewone desktopprinter.

* Druk etiketten direct af vanaf Micro-
soft Word, Excel, Outlook, QuickBooks 

en andere populaire programma’s.
* Het model LW-450 print 51 etiketten 
per minuut. De Turbo/Twin en Duo 
printen 71 etiketten per minuut.

* De Duo print ook op D1 labeltape van 
6, 9, 12, 19 en 24mm. De Twin kan 
zelfs 2 verschillende etiketformaten 
bevatten.

* Met deze labelwriters kunt u ook 
postzegels printen via www.digitale-
postzegel.nl. 

 LW-450  930120 
 LW-450 Turbo  930121 
 LW-450 Twin Turbo  930122 
 LW-450 Duo  930123 

>  LABELWRITERS 

     

 Dymo labelWriter 4XL 

 * Drukt etiketten van 10x15cm af en 
bevat tientallen bestaande DYMO La-
belWriter etikettenstijlen en -groottes 
voor talrijke toepassingen.

* Drukt tot 53 etiketten per minuut 
(adresetiket van 4 regels).

* Maakt gebruikt van thermische 
printtechnologie, dus geen dure inkt of 
toner nodig.

* Compatibel met Windows XP, Windows 
Vista, Windows 7, Windows 8, Mac OS 

X 10.5 of hoger - Intel.
* Compact design dat in elke moderne 
werkruimte past.

* Netwerkcompatibel.
* USB-aansluiting.
* Afmetingen 178x187x134mm. 

 Printer 4XL  930132 

 

    

 Dymo LabelWriter etiketten 
papier 

 * Etiketten op rol.
* Er zijn verschillende formaten lever-
baar voor diverse toepassingen.

* Voor Dymo labelprinter EL 40/60, 
LW310/320/330 en LW400/450 serie. 

 12x50mm  220 stuks 
hangmapruiter  722460 

 930180 

 19x51mm  500 stuks 
verwijderbaar  722550 

 817595 

 25x54mm  500 stuks  722520  817592 

 32x57mm  1000 stuks 
verwijderbaar  722540 

 817594 

 28x89mm  260 stuks  722370  817208 
 28x89mm  3120 stuks 
economypack  722360 

 817418 

 36x89mm  260 stuks  
transparant  722410 

 817210 

 36x89mm  520 stuks  722400  817209 
 36x89mm  6240 stuks 
economypack  722390 

 817417 

 41x89mm  300 stuks 
verwijderbaar  722560 

 817596 

 54x70mm  320 stuks  722440  817212 
 54x101mm  220 stuks  722430  817211 
 54x101mm  2640 stuks 
economypack  722420 

 817416 

 104x159mm  220 etiketten  
904980 

 817419 

 59x190mm  110 stuks 
ordner breed wit  722480 

 817229 

     

 Quantore whiteboard 

 * 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 
afl eggoot van 30cm. 

 30x45cm  920048 
 45x60cm  920051 
 60x90cm  920052 
 90x120cm  920053 

>  WHITEBOARDS 

 25
GARANTIE

JAAR    

 Legamaster whiteboard 
Premium plus 

 * Geëmailleerd krasbestendig schrijfop-
pervlak met 25 jaar garantie.

* Elegante, slanke lijst van naturel 
aluminium met roomkleurige kunststof 
hoekjes.

* Beschrijfbaar, drooguitwisbaar, mag-
neethoudend, wit.

* Inclusief bevestigingsmateriaal, 
afl eggoot van 30cm en een zwarte 
whiteboardstift.

* In meerdere afmetingen leverbaar.
 

 30x45cm  101033  920250 
 45x60cm  101035  920251 
 60x90cm  101043  920252 
 90x120cm  101054  920253 

     

 Quantore whiteboardstiften 

 * Whiteboardstift op alcoholbasis.
* Droog uitwisbaar.
* Heldere kleuren.
* Dop in schrijfkleur.
* Groot inktreservoir.
* Lange levensduur.
* Duurzame ronde punt.
* Schrijfbreedte 1-1.5mm. 

 zwart  630531 
 rood  630532 
 blauw  630533 
 groen  630534 
 set à 4 stuks assorti  630539 

>  VILTSTIFTEN VOOR WHITEBOARDS 

 1.5-3    

 Legamaster 
whiteboardstiften TZ100 

 * Viltstift voor whiteboard en fl ipover 
met reukarme inkt op alcoholbasis.

* Kunststof houder.
* Navulbaar.
* Lengte 13,8cm, Ø14mm.
* Ronde punt.
* Schrijfbreedte ca. 1,5-3mm. 

 zwart  920311 
 rood  920312 
 blauw  920313 
 groen  920314 
 etui à 4 stuks assorti  920319 

  Voordeligere alternatieve huismerk etiketten  vind je in onze webshop! 
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 Presentatiesystemen  Presentatiesystemen 

 
2xAAA

    

 Logitech Presenter R400 

 * Met de Presenter R400 kunt u uw 
argument kracht bijzetten.

* U kunt daadkrachtig door uw presen-
tatie navigeren dankzij de intuïtieve 
knoppen voor diavoorstellingen.

* De presenter biedt daarnaast een rode 
laseraanwijzer die goed te zien is op de 
meeste achtergronden en een bereik 
van 15 meter.

* Werkt op 2xAAA batterij. 

 inclusief etui en batterijen  009015 

>  LASERPOINTERS 

     

 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 
 navuldoekjes à 100 stuks  
120200 

 920293 

>  TOEBEHOREN WHITEBOARDS 

     

 Legamaster reinigingsspray 
voor whiteboard 

 * Snel en e! iciënt reinigende white-
boardspray.

* Verstuiver voor gelijkmatige 
 verdeling van de vloeistof.

* Voor een intensieve en ontvettende 
reiniging van whiteboards.

* Droogt snel. 

 250ml  121300  920294 

     

 Legamaster kit voor 
whiteboard 

 * Voor gebruik en onderhoud van uw 
whiteboard.

* Vier viltstiften TZ100 met droog 
uitwisbare inkt met stifthouder.

* Reiniger voor whiteboards.
* Bordwisser en 10 magneten Ø30mm.
 

 basic kit  125100  920288 

     

 Quantore starterkit voor 
whiteboards 

 * Complete set voor whiteboards.
* Inhoud:1x whiteboard wisser, 20x rei-
nigingsdoekjes, 2x zwarte whiteboard 
markers, 1x cleaning spray (125ml), 10x 
magneten in vijf verschillende kleuren.* 

Viltjes van de whiteboardwisser zijn 
los te halen wanneer deze veelvuldig 
gebruikt zijn, voor steeds weer een 
optimaal gebruik. 

 Whitebord starterkit  920408 
Losse spray 250ml 920409

     

 Nobo fl ipover Classic mobiel 

 * Beschrijfbaar, magneethoudend, droog 
uitwisbaar bord van gelakt staal.

* Verstelbare haken, geschikt voor bijna 
alle fl ipoverblokken.

* Metalen opklapbare papierklem.

* Metalen pennengoot over de volle 
breedte.

* In hoogte verstelbaar.
* Voet voorzien van vergrendelbare 
wielen.

* Bordoppervlak van 100x70cm. 

 Classic mobiel  1902386  919827 

>  FLIPOVERS 

     

 Quantore fl ipover 

 * Flipoverstandaard voor optimaal 
gebruikscomfort.

* Geschikt voor alle gangbare papier-
blokformaten.

* Magneethoudend bordoppervlak van 
100x65cm.

* Met geïntegreerde afl eggoot. 

 fl ipover Quantore  920054 

 50     

 Quantore fl ipoverblok 

 * Chloorvrij gebleekt houtvrij 
schrijfpapier.

* 80gr.
* Geniet met kopstrook.
* Voorzien van micro-
 uitscheur perforatie.

* Met universele boorgaten.

* Liniatuur: aan één zijde blanco en 
andere zijde geruit 25mm.

* PEFC-gecertifi ceerd.
* Standaardformaat 65x100cm. 

 50vel  ongevouwen  920134 
 50vel opgerold in 
verzenddoos 

 920133 

>  FLIPOVERPAPIER 

 20     

 Post-it zelfklevend 
fl ipoverblok 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.
* Te gebruiken met of zonder standaard.

 508x584mm  tafelmodel 
1x20vel per blok  563 

 392521 

 635x762mm  standaard 
2x30vel per blok  559 

 392522 

 25     

 Legamaster fl ipoverfolie 
Magic Chart 

 * Magic-Chart whiteboard.
* Biedt direct een schrijfoppervlak, 
 zelfs wanneer er geen whiteboard 
 of fl ipover beschikbaar is.

* Elektrostatische folie blijft aan 
praktisch ieder oppervlak plakken.

* Milieuvriendelijk, volledig recyclebaar.
* Formaat 60x80cm.
* Folierol met 25vel. 

 wit  159100  920076 
 wit geruit  159000  920078 

 Post-it zelfklevend 
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 Badges  Presentatiesystemen 

     

 Nobo kliklijst 

 * Klicklijsten voor posters in vele 
formaten.

* Geschikt voor gebruik zowel binnen 
als buiten.

* De anti-refl ectie pvc-folie beschermt 
de poster tegen vocht, vuil en 
 beschadigingen.

* Inclusief muurbevestigingsmateriaal. 

 voor A4-formaat  1902214  919990 
 voor A3-formaat  1902213  919989 
 voor A2-formaat  1902212  919988 
 voor A1-formaat  1902211  919986 

>  KLIKLIJSTEN EN STOEPBORDEN 

     

 Durable Duraframe 
Zelfklevend 

 * 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.
* Verpakt per 2 stuks. 

 A3-formaat zilvergrijs  919996 
 A4-formaat zilvergrijs  919997 
 A5-formaat zilvergrijs  919998 

>  ZICHTFRAMES EN WISSELLIJSTEN 

 40     

 OPUS 2 showalbum 
Frontview 

 * Met transparante insteektas 
 op rug- en voorzijde.

* Met extra insteektas aan de 
binnenzijde van het voorblad.

 

 A5 20 tassen  antraciet  541369 
 A4 10 tassen  antraciet  541684 
 A4 20 tassen  antraciet  541358 
 A4 30 tassen  antraciet  541363 
 A4 40 tassen  antraciet  541359 

>  PRESENTATIEMAPPEN 

 20     

 Rillstab showalbum 

 * Representatie showalbum voor hobby 
en beroep vervaardigd uit generfd 
kunststof.

* Lenen zich uitstekend voor “verte-
genwoordigers”mappen, polismappen, 
prijslijsten, o! erte mappen, diploma-
mappen, koormappen en de perfecte 
map voor uw fotopresentatie.

* Geen storend mechaniek.
* De showalbums liggen volkomen vlak, 
bladeren als in een boek, de binnen-
tassen slaan/vallen niet terug.

 

 A4 10 tassen  zwart  99414  541101 
 A4 20 tassen  zwart  99424  541121 
 A4 30 tassen  zwart  99434  541141 
 A4 40 tassen  zwart  99444  541261 
 A4 50 tassen  zwart  99454  541161 
 A3 12 tassen  zwart  99314  541271 
 A3 24 tassen  zwart  99334  541281 

     

 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.

 

 54x90mm  8101.19  921234 

     

 Durable badge met magneet 

* Badge met solide bevestiging dankzij 
 de stevige magneet. 

* Ook geschikt voor op kwetsbare 
  kleding.

  40x75mm  8116.19  921215  
54x90mm  8117.19  921224

>  BADGES 

     

 OPUS 2 badge 
 met clip en speld 

 * Transparante uitvoering.
* Keuze uit twee bevestigings  
 mogelijkheden.

* Met verwisselbaar blanco 
 insteekkaartje. 

 65x95mm  921261 
40x75mm 921260

     

 Durable badge met clip 

  * Met draaibare clipbevestiging. 
* In open of gesloten versie leverbaar.
* Ook mogelijk om te combineren 
 met een afrolmechanisme of een 
 textielkoord.

60x90mm  8106.19  
Open model liggend   

921235  

60x90mm  8003.19  
Gesloten model

921226
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 Nietmachines en toebehoren  Bureau-artikelen 

     

 Leitz brievenbak Plus 
Standaard 5227 

 * Robuuste brievenbak van eersteklas 
kwaliteit

* Capaciteit tot wel 4kg.
* Hogere zijwanden (7cm) voor meer 
capaciteit.

* Grotere uitsnede aan voorzijde, zodat 
documenten beter toegankelijk zijn.

* Verticaal of trapsgewijs stapelbaar.
* Duurzaam door extra sterk design.
* Doordat deze brievenbakken over 

hetzelfde profi el beschikken als de Slim 
en Jumbo brievenbakken, kunnen ze 
allemaal op elkaar gestapeld worden.

* Afmetingen: 255x360x70mm. 

 wit  390300 
 zwart  390301 
 rood  390302 
 blauw  390303 
 geel  390305 
 grijs  390313 

>  BRIEVENBAKKEN 

 3
GARANTIE

JAAR 25  

24/6 26/6 

 Leitz nietmachine 5501 

 * Kunststof uitvoering met metalen 
mechanisme.

* Nietcapaciteit: 25 vel.

* Voor 80 nietjes 24/6 of 110 nietjes 
26/6.

* Geïntegreerde ontnieter.
* Inclusief 200 nietjes 24/6.

 zwart  301291 
rood 301292
blauw 301293

>  NIETMACHINES 

 10
GARANTIE

JAAR 24/6 

26/6 30  

 Leitz nietmachine 5502 

 * Metalen uitvoering met kunststof kap.
* Nietcapaciteit: 30 vel.

* Voor 100 nietjes 24/6 of 
 140 nietjes 26/6.

* Geïntegreerde ontnieter.

wit 303335
grijs 301332
 zwart  301321 
rood 301322
blauw 301323

 5
GARANTIE

JAAR 9/8 9/10 

9/14 9/12

 Rapid blokhechter HD 9 

 * Metalen nietmachine.
* Voor 140 nietjes 
 9/8, 9/10, 9/12, 9/14 en 9/17.

* Nietcapaciteit: 110 vel.
* Inlegdiepte: 85 mm.
* Achterlaadsysteem.
* Instelbare papieraanleg.
* 5 jaar garantie bij gebruik van 
 Rapid nietjes. 

 zwart  302411 

>  BLOKHECHTERS 

 5
GARANTIE

JAAR 24/6 24/8 

50  

 Rapid niettang Classic K1 

 * Nietcapaciteit: 50 vel. 
* Achterlaadsysteem.

* Gebruikt: 150 nietjes 24/6, 24/8 
 of 24/8+.

* ’s Werelds best verkopende niettang.

 chroom  304200 

>  NIETTANGEN 

     

 Quantore ontnieter 

 * De ideale manier om nietjes 
 te verwijderen.

* Sterke uitvoering. 

 ontnieter  307903 

 Quantore nietmachine 

 * 20 vel,  nietjes 24/6

nietmachine 301250

>  ONTNIETERS 

>  NIETJES 

  24/6   

 Quantore nietjes 

 * Standaard 24/6 nietjes.
* Geschikt voor de meeste 
nietmachines.

 24/6 verkoperd  300600 
 24/6 verzinkt  300601 

 STRC 

   

 Bostitch nietjes 

 * Nietjes met de kenmerkende 
gebogen rug.  staal STRC met gebogen rug  306480 

 STRC 

   

 Bostitch niemachine B8 

* Krachtige nietmachine inclusief 
 ontnieter. 

* Solide én betrouwbaar. 

* Door het geknikte nietje werkt hij 
 storingsvrij. * Voor nietjes STRC 2115 
 van 6mm. * Capaciteit 25vel.  

 grijs  301600 
zwart 301601
rood 301602
blauw 301603

  24/6   

 Rapid nietjes 24 

 * Rapid nietjes in de meest gangbare 
maten 24/6 of 24/8.

* Leverbaar in diverse materiaalsoor-
ten, sterktes en aantallen per doos. 

 24/6 gegalvaniseerd strong  306242 
 24/6 staal strong  306066 
 24/6 kopercoating standaard  306038 
 24/8 verkoperd strong  306088 
 24/6 gegalvaniseerd standaard  306013 

Blokhechter of electrische nietmachine? Ga naar  onze webshop! 
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 Paperclips en plakband  Perforators 

 

2  30  10
GARANTIE

JAAR  

 Leitz perforator 5008 

 * Modern design met unieke technologie 
voor gemakkelijker perforeren.

* 25 tot 30% minder kracht nodig door 
scherpere stansen en extra handgreep.

* Gemakkelijk afl eesbare, tweekleurige 
aanleglat.

* Stanscapaciteit 30vel.
* 10 jaar garantie. 

 zwart  310321 
 zwart in blister  303032 
 rood  310322 
 blauw  310323 
 grijs  310333 

>  2!GAATS PERFORATORS 

 2  65  

10
GARANTIE

JAAR  

 Leitz perforator 5180 

 * Gebruikersvriendelijke machine voor 
het zware werk met grote hefboom en 
verstelbare aanleg.

* Stanscapaciteit 65vel.
* 10 jaar garantie. 

 zilvergrijs  310800 

 20   2   

 Quantore perforator K210 

 * Standaard kantoorperforator.
* Stanscapaciteit 20vel.
* Met papieraanleg.  zwart  310127 

  10   4  

 Quantore perforator luxe 

 * Perforator voor 4 gaten op 8cm 
 onderlinge afstand.

* Stanscapaciteit 10vel.
* Met aanleg.  zwart  310123 

>  4!GAATS PERFORATORS 

 

4  30  10
GARANTIE

JAAR  

 Leitz perforator 5114 

 * Zware 4-gaats perforator met instelba-
re stanzen.

* Perforator vraagt weinig kracht door 

trapsgewijs stansmechanisme.
* Met geïntegreerde vergrendeling.
* Stanscapaciteit 30vel.
* 10 jaar garantie. 

 zilvergrijs  311901 

     

 Quantore paperclips 

 * Twee zijden rond.
* Vernikkeld 1.35mm staaldraad. 

 R2/33mm lang  315606 
 R50/55mm lang  315607 

>  PAPERCLIPS EN SPLITPENNEN 

     

 Quantore onzichtbaar 
plakband 

 * Onzichtbaar, permanent klevend 
plakband.

* Beschrijfbaar.  19mmx33m  800250 

>  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!  19mmx33m  801340 

     

 Quantore plakband 

 * Transparant tape voor vele doelein-
den.

* Verouderingsbestendig.
* Polypropyleen uitvoering met oplos-
middelvrije lijmlaag. 

 12mmx33m  VE:12  800266 
 15mmx33m  VE:10  800269 
 19mmx33m  VE:8  800272 

>  PLAKBAND 

     

 Scotch plakband 550 

 * Extra sterk.
* Voor een duurzame en stevige beves-
tiging.

* Ideaal voor het verpakken en afsluiten 
van pakjes, dozen en enveloppen.

* Gemaakt van natuurlijke grondsto! en 
en lijm op waterbasis. 

 12mmx33m  VE:12  800323 
 15mmx33m  VE:10  800333 
 19mmx33m  VE:8  800343 
 12mmx66m  VE:12  800423 
 15mmx66m  VE:10  800433 
 19mmx66m  VE:8  800443 
 19mmx66m  krimp à 8rol  800212 
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 Klemborden en mappen  Plakband en lijm 

     

 Pritt Poster Buddies 
kleefkussentjes 

 * De kindvriendelijke, witte plakgum voor 
 onzichtbare bevestiging van posters 
 en tekeningen.* Gemakkelijk 
 verwijderbaar. 

* Ook voor het vastzetten van vaasjes, 
 beeldjes en telefoontoestellen. 

* Uitwasbaar. 

 strip met 65 Pritt buddies  836300 

>  DUBBELZIJDIG PLAKBAND 

     

 Scotch dubbelzijdig 
plakband 665 

 * Dubbelzijdig plakband.
* Zonder schutlaag dus gemakkelijk en 
snel in gebruik.

* Handig voor het ophangen of vastma-
ken van papier en posters. 

 12mmx6m  802031 

     

 Scotch plakbandhouder C38 

 * Dispenser  geschikt voor tapes tot 
19mm breed en tot 33m lang. 

 zwart  836508 

>  PLAKBANDHOUDERS 

     

 Pritt Compact lijmroller 

 * Lijmroller voor het schoon en precies 
verlijmen van papier, foto’s, kaarten, 
synthetisch materiaal, glas en vele 
andere materialen.

* Flexibele roller applicator met 
 beschermdop.

* Bandlengte: 10m. 

 permanent  VE:8  836071 

>  LIJMROLLERS 

     

 Pritt lijmstift 

 * De kindvriendelijke plakstift voor het 
 plakken van papier, karton en foto’s.

* Met opdraaibare stift en 
 gekartelde dop.

* Uitwasbaar.

 11gr    836011 
 22gr    836013 
 43gr     836015 

>  LIJMSTIFTEN 

     

 Pritt alleslijm 

 * Kindvriendelijke lijm om snel en 
schoon, papier, karton, foto’s, vilt, kurk, 
leer, hout, metaal, glas etc. te lijmen.

* Oplosmiddelvrij.
* Uitwasbaar en reukloos. 

 fl acon 200ml  836231 

>  LIJMEN 

     

 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.

 tube 3gram classic op blister  836234 

>  SECONDENLIJMEN 

     

 3M lijmspray SprayMount 

 * Voor het monteren van fi lms en 
ontwerpen.

* Kleeft onmiddellijk, maar blijft 
 verplaatsbaar.

* Bevat geen schadelijke drijfgassen.
* Verstelbare spuitnippel zorgt voor 
 gelijkmatig spuitpatroon. 

 spuitbus 400ml  836258 

>  LIJMEN IN SPUITBUS 

     

 Klembord 

 * Harde polystyreen plaat met stevige 
klem van 12cm.

* Met rubber beschermhoekjes voor 
extra grip op het papier.

* Uittrekbare ophangring. 

A4 dwars 316142
A3 dwars 316144
A5 staand 316143
 A4 staand  316141 

>  KLEMBORDEN 

     

 Klembord hout 

 * Klembord hout met een mooie 
 natuurlijke uitstraling.

* Gemaakt van hardboard (MDF) 
 met krachtige klem, ophangoog en 
 beschermhoekjes voor extra grip 
 op het papier.

* Geschikt om te beschilderen of 
 te bewerken. 

A5 staand 316076
 A4 staand  316082 
A3 staand 316125
A3 dwars 316126

     

 Esselte klemmap 

 * Geplakte en gelaste polypropyleen 
 klemmap met omslag.

* Met zilverkleurige klem aan de 
 bovenzijde.

* Met insteekvak aan de binnenzijde.
* Geschikt voor A4 documenten.
* Formaat 349x242mm.

A4 rood 316084
 A4 zwart  316086 
A4 blauw 316085

>  KLEMMAPPEN 

  3
GARANTIE

JAAR   

 Safescan valsgelddetector 
155-S 

 * Automatische Valsgelddetector.
* 100% valsgelddetectie (www.ecb.int).
* 7-voudige valsgelddetectie: infra-
rood, 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.
* Controle snelheid <" 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 gecertifi ceerd.
* Gewicht 620gr.
* Afmetingen 15.9x12.8x8.3cm. 

 Safescan 155-S zwart  392769 

>  VALSGELDDETECTOREN 

     

 Sleutellabels met 
insteekkaartje 

 * Sleutelhanger van soepele kunststof.
* Met dubbele metalen ring.
* Voorzien van beschrijfbaar label met 
transparant venster. 

 transparant  327918 
assorti 327954

>  SLEUTELLABELS 

 Scotch plakbandhouder C38 

 * Dispenser  geschikt voor tapes tot 

* Zonder schutlaag dus gemakkelijk en 
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 Schrijfwaren  Schrijfwaren 

     

 Parker Jotter Steel CT 

 * Jotter - staat bekend als een authen-
tiek designicoon van de laatste 60 jaar.

* Steel CT, edelstalen houder, 
 gecomplementeerd met een 
 verchroomde clip en edelstalen 
 penpunt.

 

 balpen medium  600771 

>  LUXE SCHRIJFWAREN PARKER 2017 

  
ISO

NORM

12757-2   

 Bic balpen M10 

 * De meest gebruikte balpen.
* Gewaardeerd om zijn prijs en 
 schrijfkwaliteiten. Met zijdelings 
 drukknop-systeem.

* Kunststof houder en clip.
* Schrijfl engte 1,7km.
* Vrij van PVC en zware metalen.
* Ideaal voor dagelijks gebruik.
* Schrijfbreedte medium.
* Bic balpennen voldoen aan de 
ISO12757-2 norm. 

 medium zwart    50 stuks  616401 
 medium rood      50 stuks  616402 
 medium blauw   50 stuks  616403 
 medium blauw   90 stuks 
+ 10 gratis 

 616205 

 medium zwart   90 stuks 
+ 10 gratis 

 616206 

>  BALPENNEN WEGWERP 

 
ISO

NORM

12757-2

    

 Bic balpen Cristal 

 * De wereldberoemde Cristal: symbool 
voor kwaliteit en schrijfplezier.

* Geventileerde dop in schrijfkleur.
* Bic balpennen voldoen aan de 
ISO12757-2 norm. 

 medium zwart  616101 
 medium rood  616102 
 medium blauw  616103 
 medium groen  616104 

     

 Quantore balpen drukknop 

 * Transparante kunststof houder.
* Met zijdelings drukknopsysteem 
 en kunststof clip.

* Medium schrijfpunt. 

 zwart  610281 
 rood  610282 
 blauw  610283 

   

  

 Paper Mate balpen Flexgrip 
Ultra retractable 

 * Drukknopmodel met rubberen 
 antislip-coating.

* Klikdop met inktkleurindicatie.
* Zeer heldere, watervaste inkt voor 
bijzonder soepel schrift.

* Schrijfbreedte 1,0mm. 

 zwart  614101 
 rood  614102 
 blauw  614103 
 groen  614104 

 
ISO

NORM

12757-2   

 

 Bic balpen Atlantis Classic 

 * Met transparante houder en 
 rubberen grip.

* De ultra vloeibare inkt zorgt voor een 
uitzonderlijk comfortabel schrift.

* Navulbaar.
* Schrijfbreedte medium.
* Bic balpennen voldoen aan de 
ISO12757-2 norm. 

 zwart  616021 
 rood  616022 
 blauw  616023 

>  BALPENNEN NAVULBAAR 

  
ISO

NORM

12757-2   

 Parker balpenvulling 
Quinkfl ow 

 * Parker standaardvullingen zijn voor-
zien van het ISO-12757-2 predicaat.

* De Quinkfl ow-inkt schrijft soepeler dan 
de reguliere Parkerbalpenvulling.

  
 blauw fi jn  625827 
 zwart medium  625826 
 blauw medium  625824 

>  BALPENVULLINGEN 

 
DIN

NORM

16554-2    

 PILOT gelpen G2-07 en G2-05 

 * Gelpen met drukmechaniek.
* Met rubberen grip voor ergonomisch 
schrijfcomfort.

* Navulbaar met vulling 2606 en 2616.
* Deze Pilot schrijfwaren voldoen aan de 
DIN16554-2 norm. 

 0,4mm zwart  636171 
 0,4mm rood  636172 
 0,4mm blauw  636173 

>  GELPENNEN NAVULBAAR 

     

 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.

* Schrijfbreedte 0,4mm. 

 zwart  635971 
 blauw  635973 

>  ROLLERPENNEN NAVULBAAR 

     

 PILOT fi jnschrijver SW-PPF 

 * Fineliner met slijtvaste penpunt.
* Dop met kliksluiting en metalen clip.
* Viltschrijver.
* Inkt op waterbasis.
* Schrijfbreedte 0,4mm. 

 zwart  632101 
 rood  632102 
 blauw  632103 
 groen  632104 

>  FIJNSCHRIJVERS WEGWERP 
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 Viltstiften  Correctiemiddelen 

     

 Quantore correctieroller 

 * De handige correctieroller.
* Droog correctiemiddel, onmiddellijk 
overschrijfbaar.

* 4,2mm voor één regel gedrukte tekst.
* Bandlengte: 12 meter. 

 4,2mm x 12m  416581 

>  CORRECTIEROLLERS EN !TAPES 

     

 Pritt correctieroller Miniroller 

 * Kleine correctieroller.
* Uiterst geschikt om mee te nemen.
* Onmiddellijk overschrijfbaar.
* 4,2mm voor 1 regel gedrukte tekst.
* Bandlengte: 7m.  4,2mm  VE:10  416543 

     

 Pritt correctieroller 
Compact Flex 

 * Droog correctiemiddel.
* Onmiddellijk overschrijfbaar.
* Met beschermdop.
* Bandlengte: 10m. 

 4,2mm  VE:10  416556 
 6mm  VE:8  416559 
 4,2mm box 12+4 gratis  416557 

     

 Pritt correctieroller 
navulbaar Flex 

 * Navulbare correctieroller.
* Onmiddellijk overschrijfbaar.
* Intrekbare punt.
* Bandlengte: 12m. 

 4,2mm houder + vulling  VE:5  416510 
 4,2mm navulling VE: 10  416512 

     

 Quantore correctievloeistof 

 * Superdekkende correctievloeistof in 
handige fl acon.

* Met borsteltje.
* Inhoud: 12ml.
 

 20ml  VE:10  416144 

>  CORRECTIEVLOEISTOF 

     

 Tipp-Ex correctiepen 
Shake ‘n Squeeze 

 * Correctiepen van 8ml.
* Nieuw toevoersysteem voor optimaal 
gemak en controle.

* Met metalen schudkogel.

* Precieze correctie en goede dekking.
* Sneldrogend.
* Gemakkelijk mee te nemen.
* Kleur wit. 

 8ml  VE:10  416153 

>  CORRECTIEPENNEN 

     

 Staedtler Lumocolor 
permanent S313 

 * Universele stift voor vrijwel alle 
oppervlakken.

* Watervaste inkt op alcoholbasis.
* Dry Safe, kan dagenlang open liggen 
zonder uitdrogen.

* Superfi jn.
* Sneldrogend.
* Zwart is UV bestendig.
* Bestaat voor 39% uit gerecycled 
materiaal polypropyleen.

* Superfi jn.
* Schrijfbreedte 0,4mm.
 

 zwart  920501 

>  VILTSTIFTEN VOOR OVERHEADSHEETS 

     

 Quantore permanent marker 

 * 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. 

 zwart  630311 
 rood  630312 
 blauw  630313 
 groen  630314 

>  VILTSTIFTEN 

     

 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. 

 zwart  631001 
 rood  631002 
 blauw  631003 
 groen  631004 
 blister à 4 stuks assorti  630299 

 1.5-3    

 edding permanent marker 
3000 

 * De klassieke edding permanent marker 
met ronde punt.

* Hoogwaardige aluminium houder, 
 cap met rolstop.

* Wrijf- en watervast.
* Sneldrogende, kleurechte, 
 lichtbestendige en reukarme inkt.

* Navulbaar met MTK en T25 inkt.
* Schrijfbreedte 1,5-3mm. 

 zwart  630001 
 rood  630002 
 blauw  630003 
 groen  630004 
 blister à 4 stuks zwart  630051 
 blister à 4 stuks assorti  630059 
 doos à 10 stuks assorti  630019 
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 Potloden  Viltstiften 
beeld of

   2-5  

 Quantore markeerstift 

 * Markeerstift met beitelvormigepunt.
* Fluorescerend.
* Geschikt voor elk papiersoort.
* Ergonomische kunststof houder, 
 cap met pocketclip.

* Watervaste pigmentinkt.
* Schrijfbreedte 2-5mm. 

 blauw  635083 
 groen  635084 
 geel  635085 
 oranje  635086 
 roze  635088 

>  MARKEERSTIFTEN 

 2-5    

 Stabilo Boss markeerstift 

 * Fluorescerende markeerstift.
* Geschuinde schrijfpunt voor dikke 
 en dunne lijnen.

* De transparante kleuren blijven helder.
* Gepigmenteerde inkt op waterbasis.
* Houder en dop van polypropyleen.
* Alle Stabilo markeerstiften zijn na 4 
uur zonder dop nog steeds klaar voor 
gebruik.

* Schrijfbreedte 2-5mm. 

 blauw  635003 
 groen  635004 
 geel  635005 
 oranje  635006 
 roze  635009 
 assorti  635015 
 set à 4 kleuren  635019 
 set à 6 kleuren  635016 
 set à 8 kleuren  635017 

 2-5    

 Stabilo Point 88 viltstift 

* De fi neliner om mee te schrijven, 
 tekenen en schetsen. 

* Ideaal voor linialen en sjablonen dank
 zij 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. 

 rood  633132 
 blauw   633133 
zwart   633131 
 groen  633134 

     

 Quantore potlood 

 * Universeel HB potlood.
* Met gumtop. 

 HB potlood met gum  640912 

>  POTLODEN 

     

 Pentel vulpotlood P-serie 

 * Vast 4mm geleidingsbuisje voor tech-
nisch tekenen langs liniaal en in sjab-
loon.

* Kunststof houder met metalen voor-
stuk, clip en drukknop.

* Grip met fi jne ribbels.
* Zes stuks HB stiftjes. 

 Ø0,3mm P203  bruin  712330 
 Ø0,5mm  P205 zwart  712350 
 Ø0,5mm P205 groen  712357 
 Ø0,7mm P207 blauw  712370 
 Ø0,9mm P209 geel  712390 

>  VULPOTLODEN 

    

 

 Pentel potloodstiften 

 * Super hi-polymer stiften.
* Materiaal is een mengsel van 
 kunsthars, grafi et en carbon.

 Ø0,3mm HB  713237 
 Ø0,5mm HB  713257 
 Ø0,7mm HB  713277 
 Ø0,9mm HB  713297 

>  POTLOODSTIFTEN 

     

 Quantore potloodgum 

 * Zachte, witte plastic gum voor 
 potloodlijnen op papier, transparant 
 tekenpapier en tekenfi lm.

* Met individuele cellofaanwikkel.  60x21x10mm  720253 

>  POTLOOD! EN INKTGUM 

     

 M+R Puntenslijper wigvorm 

 * Puntenslijper van lichtgewicht magne-
sium.

* Met een enkel mesje en in diverse vor-
men.  model 201/000  340200 

>  PUNTENSLIJPERS 

    
RECHTS

 

 Quantore kantoorschaar 
rechtshandig 

 * Roestvrij staal met zwarte kunststof 
handgrepen. 

 160mm  337136 
 190mm  337137 
 210mm  337138 

>  SCHAREN 
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 Warme en Koude dranken  Warme en Koude dranken 

     

 Douwe Egberts 
snelfi ltermaling ko! ie 

 * Douwe Egberts kwaliteitsko! ie 
in snelfi ltermaling.

 Roodmerk snelfi ltermaling 
250gr 

 890053 

 Roodmerk snelfi ltermaling 
500gr 

 890051 

 Roodmerk snelfi ltermaling 
1000gr 

 891823 

 Decafé snelfi ltermaling 
250gr 

 891723 

>  KOFFIE 

     

 Douwe Egberts ko! ie bonen 

 * Douwe Egberts kwaliteitsko! iebonen.
* Douwe Egberts aroma rood is de 
geurige, pittige ko! ie die in Nederland 
het meest gedronken wordt.

 Fresh Beans melange rood 
1000gr 

 891771 

 Fresh Beans melange rood 
3000gr 

 891696 

     

 Douwe Egberts 
espressobonen 

 * Douwe Egberts Espresso is een 
volsasle, rijke ko! ie gemaakt van de 
beste Arabica bonen.

 Espresso Medium Roast 
1000gr 

 891724 

 Espresso Smooth 1000gr  891697 
 Espresso Dark Roast 1000gr  891750 

     

 Douwe Egberts 
automatenko! ie 

 * Douwe Egberts kwaliteitsko! ie 
 voor de automaat.

* Douwe Egberts is de geurige, pittige 
 ko! ie die in Nederland het meest 
 gedronken wordt.

 

 Fresh Brew Traditioneel 
1000gr 

 891725 

 Fresh Brew Select 1000gr  891736 
 Fresh Brew Gold 1000gr  891822 

     

 Douwe Egberts Senseo ko! ie 

 * Douwe Egberts ko! iepads voor het 
Senseo-apparaat.

 
 voordeelzak Classic  891731 

     

 Douwe Egberts 
Cafi tesse ko! ie 

 * DE Cafi tesse Smooth Roast een me-
lange met een ronde, fi jne smaak die 
op kamertemperatuur bewaard 
kan worden.

 Smooth Roast 1,25 liter  891767 
 Smooth Roast 2 liter  891766 

     

 Douwe Egberts 
oplosko! ie 

 * Douwe Egberts aroma rood oplosko! ie 
is een geurige, pittige ko! ie.

 Classic 300gr  891699 

     

 Fair Trade thee 

 * Een lekkere kop Pickwick thee voor 
uw werknemers of gasten?

* De zakjes zijn individueel verpakt.
* Deze smaken thee wordt geleverd 
per 3 dozen à 25 zakjes.

 Groene thee lemon  890379 
 Rooibos  890380 
 Bosvruchten  890388 

>  THEE 

     

 Pickwick thee 
grootverpakking 

 * Thee in diverse smaken.
* In zakjes van 2gr.
* 100 zakjes in één doos.
* Utz gecertifi ceerd. 

 Engelse melange 2gr met 
envelop 

 891709 

 Groene thee met envelop  891713 
 Earl Grey met envelop  890060 
 Ceylon melange met envelop  890061 
 Rooibos met envelop  891714 

     

 Douwe Egberts 
suiker en melk 

 DE suikersticks 500 stuks  890073 
 DE creamersticks 500 stuks  890098 
 DE suikersticks 900 stuks  890074 
 DE ko! iemelk halfroom 7,5 
gram 240 cups 

 891739 

 DE automatenmelkpoeder 
1000gr 

 891751 

 DE licht en romig 1000gr  891735 

>  SUIKER EN MELK 

     

 Friesche Vlag Ko! iemelk 

 ko! iemelkcups halvamel 10 
stuks 

 890371 

 ko! iemelkcups vol goudband 
10 stuks 

 890372 

 ko! iemelkcups halvamel 400 
stuks 

 890374 

 ko! iemelkcups vol goudband 
400 stuks 

 890373 

 ko! iemelk halvamel pak à 
455ml. 

 897026 

 ko! iemelk halvamel pak à 
930ml. 

 897011 

 890073 
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 Warme en Koude dranken  Warme en Koude dranken 

     

 Cup-a-Soup  

 * Met Cup-a-Soup blijft iedereen 
scherp en alert.

* Op het werk, op school, of 
bijvoorbeeld op de sportclub.

* Dozen met losse zakjes soep.
* Navullingen voor de carrousel. 

 aspergesoep  890180 
 champignon crémesoep  890181 
 champignon/ham soep  890182 
 Chinese kippensoep  890183 
 Chinese tomatensoep  890184 
 erwtensoep  890185 
 Franse uiensoep  890186 
 groentesoep  890187 
 Hongaarse goulashsoep  890188 
 Indiase kerrie  890134 
 kippensoep  890190 
 koninginnesoep  890191 
 spicy tomatensoep  890192 
 prei-cremesoep  890193 
 rundvleessoep  890194 
 Thaise spicy kippensoep  890195 
 tomatensoep  890196 
 Toscaanse tomatensoep  890197 
 tomaten-crémesoep  890198 
 mosterd  890199 
 heldere kruidige kip  890130 
 heldere runderbouillon  890132 
 heldere tuinkruiden  890133 
 Tom Kha Kai  890306 
 Vietnamese Pho  890308 

>  SOEP 

     

 Cup-a-Soup Mini 
automaat navullingen 

 * Met Cup-a-Soup blijft iedereen 
scherp en alert.

* Op het werk, op school, of 
bijvoorbeeld op de sportclub. 

 tomaat  891010 
 champignon creme  891014 
 kip  891015 

     

 Cup-a-Soup bekers 

 * De bekers hebben een inhoud van 
175ml 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. 

 1000 kartonnen bekers (20 
rol van 50 stuks) 

 890121 

     

 Chaudfontaine 

 * Natuurlijk mineraalwater met of zon-
der koolzuurgas.

* Leider in duurzaam waterbeheer.
* De mineraalwaterfabriek Chaudfon-
taine heeft van het “European Water 
Stewardship” (EWS) een gouden 
medaille ontvangen voor zijn leider-
schap in duurzaam waterbeheer: een 
wereldwijde primeur. 

 Chaudfontaine blauw  897049 
 Chaudfontaine rood  897050 

>  FRISDRANKEN 

     

 Fanta 

 * Zoals je weet is het drinken van Fanta, 
dankzij zijn authentieke smaak, een 
unieke ervaring!

 Fanta Orange  897063 
 Fanta Cassis  897064 
 Fanta Lemon  897028 
 Fanta Orange  897067 

     

 Chocomel 

 * DE ENIGE ECHTE.
* Deze romige, smaakvolle chocolade-
melk van Chocomel is voor velen de 
enige echte, altijd onweerstaanbaar.

 

 Chocomel  897051 

     

 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. 

Blikje 0,33 L
 Coca Cola Regular  897061 
 Coca Cola Light  897062 
 Coca Cola Zero  897045 

Flesje 0,5 L
 Coca Cola Regular  897065 
 Coca Cola Light  897066 
 Coca Cola Zero  897041 

     

 Karvan Cevitam 

 * Met Karvan Cé vitam maak je in een 
handomdraai een lekker fruitige dorst-
lesser, helemaal naar eigen smaak.

* Of je nu met koel water een fruitig 
 drankje maakt met de smaak van 

echte bosvruchten, of je laat je 
fantasie de vrije loop en mixt meerdere 
fruitsmaken.

 

 Aardbei  897025 
Casis 897024

>  LIMONADESIROOP 

     

 Landhof 
pakken houdbare melk 

 * Deze heerlijke melk bevat veel bouw-
sto! en als calcium en eiwitten.

* De melk wordt door middel van een 
speciale productietechniek zeer kort 
verhit.

 

 halfvolle melk 1L  897037 
 volle melk 1L  897038 
 magere melk 1L  897080 

>  MELK 
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 Keuken- en kantine-artikelen  Keuken- en kantine-artikelen 

     

 Bravilor ko! iezetapparaat 
Novo 

 * De Novo zet op een snelle en eenvou-
dige manier heerlijke verse fi lterko! ie 
in kannen.

* In de speciale Bravilor Bonamat 
kannen blijft het aroma bovendien zeer 
goed bewaard.

* Twee verzonken zelfregulerende 
warmhoudplaten passen de tempe-
ratuur aan aan de hoeveelheid ko! ie 
in de kan, waardoor de ko! ie van 
constante kwaliteit is.

* Deze machine van r.v.s. met hoog-
waardig kunststof wordt geleverd met 
kunststof fi lterpan en 1 glaskan.

* De Novo hoeft niet aangesloten te 
worden op de waterleiding.

* Wordt geleverd met 1 glaskan.
* Bu! ervoorraad: 2 kannen (24 koppen).
* Zettijd ca. 5 minuten per kan.
* Uurcapaciteit: ca. 18 liter (144 koppen).
* Aansluitwaarde 230V~ 50/60Hz: 
2130W.

* Afmeting 214x391x424mm. 

 ko! iezetapparaat Novo  8 9 0 5 3 1 
 Bravilor ko! iefi lters 245mm  890524 

>  KOFFIEZETAPPARATUUR EN TOEBEHOREN 

     

 Roerstaafjes 

 * Dispenser met witte roerstaafjes voor 
ko! ie en thee.

* Lengte 112mm.  2000 stuks  892202 

>  WEGWERPSERVIES EN BESTEK 

     

 Douwe Egberts 
wegwerpbekers 

 * Bekerorganizer van duurzaam mate-
riaal.

* Voor een opgeruimde ko! iecorner. 

 100 stuks  6046  891744 

     

 Wegwerpbekers Depa 
kunststof 

 * Speciale automatenbeker van kunst-
stof.

* De bekertjes voldoen aan alle eisen 
voor voedselveiligheid en zijn hygi-
enisch, eenvoudig stapelbaar, gemakke-
lijk in het gebruik en goed te ontnesten 
(per stuk van de stapel te pakken).

* Geschikt voor buitenactiviteiten.
* Kwaliteitskeurmerk voor voedselvei-
ligheid. 

 180cc 100 stuks  892188 
 Automatenbeker 180cc wit 
3000 stuks 

 892189 

 150cc 100 stuks  892190 

     

 Wegwerpbekers karton 
Scotty 

 * Met een totaalpakket aan disposables 
en verpakkingen is Depa Disposables 
als geen ander in staat om onderne-
mers binnen de foodservice en retail 
te helpen hun bedrijfsprocessen 
e! iciënter en e! ectiever in te richten.

* Beker van karton/PE.
* Met keurmerk voor voedselveiligheid.
* Inhoud 180cc.
* 100 stuks per sleeve.
* 25 sleeves per doos. 

 180cc 100 stuks  892184 

     

 Komo Vuilniszakken 

 * Huisvuilniszakken voor in afvalbakken.
* Kleur zwart
* Afmetingen 60x80cm.
* Inhoud 60 liter.  rol à 20 stuks  892007 

>  PLASTIC ZAKKEN 

     

 Tork handdoekendispenser 
H2-Xpress® Multifold 

 * Het Tork Xpress Multifold hand-
doeksysteem is zeer geschikt voor 
de sanitaire ruimte waar zowel extra 
verzorging als hygiëne belangrijk zijn.

 Tork H2 handdoekdispenser 
Xpress Elevation  552000 

 892072 

 Tork H2 vulling Premium 
2-laags 21x34cm 21x110st. 
100288 

 890335 

 Tork H2 vulling Premium 
2-laags 21x34cm 21x100st. 
100297 

 890324 

 Tork H2 vulling Advanced 
2-laags 21x34cm 21x136st. 
120288 

 892036 

>  TORK DISPENSERS 

     

 Tork handdoekendispenser 
Singlefold/C-vouw 

 * De Tork Singlefold/C-fold handdoek-
dispensers (H3) zijn traditionele hand-
doeksystemen voor openbare sanitaire 
ruimten.

 Tork H3 handdoekdispenser 
Singlefold/C-vouw Elevation  
553000 

 892073 

 Tork H3 vulling Advanced 
2-laags 23x25cm 15x250st. 
290163 

 892100 

 Tork H3 vulling Advanced 
2-laags 23x25cm 15x250st. 
290179 

 892050 

     

 Tork poetsroldispenser M1-
Mini 

 * De Tork Elevation-dispenserlijn is een 
assortiment dispensers met een strak 
en functioneel design.

 Tork poetsroldispenser M1-Mi-
ni Elevation  558000 

 892069 

 Tork M1 vulling 1-laags 
120mx21,5cm 11rollen 100130 
wit 

 890337 

 Tork M1 vulling 2-laags 
75mx21,5cm 11rollen 101221 
wit 

 892119 

     

 Tork poetsroldispenser M2-
Midi 

 * Door de moderne uitstraling passen de 
dispensers in vrijwel elke keuken.

 Tork M2 poetsroldispenser 
Maxi Elevation  559000 

 892067 

 Tork M2 vulling 1-laags 
275mx25cm  6 rollen  
100134 

 892021 

 Tork M2 vulling 2-laags 
160mx20cm  6 rollen  121206 

 892062 

     

 Tork toiletpapierdispenser 
T1-Jumbo 

 * Fraai vormgegeven Jumbo toiletrol-
lensysteem van wit kunststof.

* Hoge capaciteit.

 Tork T1 toiletpapierdispenser 
Jumbo Elevation  554000 

 892071 

 Tork T1 vulling Premium 
2-laags 360m-1800vel 6rollen 
110273 

 892052 

 Tork T1 vulling Advanced 
2-laags 360m-1800vel 6rollen 
120272 

 892053 

     

 Tork toiletpapierdispenser T4 

 * Duurzame dispenser voor standaard 
toiletrollen.

* Geschikt voor twee rollen.

 Tork toiletpapierdispenser T4 
Elevation 557000 wit 

 892068 

 Tork T4 vulling Premium 
3-laags 250vel 8rollen 110316 
wit 

 892157 

 Tork T4 vulling Premium 
4-laags 153vel 42rollen 
110405 wit 

 892054 

 Tork T4 vulling Advanced 
2-laags 250vel 64rollen 
110767 wit 

 892056 

 Tork T4 vulling Advanced 
2-laags 4rollen 488vel 
120261 wit 

 890323 

     

 Satino Comfort toiletpapier 

  2-laags 200vel pak à 4 rol  897104 

>  SATINO DISPENSERS 

 Tork T1 toiletpapierdispenser  892071 
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Hygiëne Hygiëne 

     

 Tork tissue dispenser F1 

 * 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 onder-
houd.

* Antislip-pads aan de onderkant.
* Rubber opening om verpakking te 
verbergen.

* Afmetingen 67x256x136mm. 

RVS dispenser 892142
 Tork Facial tissues Premium 
20x12cm 100 stuks 140220 

 892018 

     

 Satino tissues 

 * 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.  2-laags 100 stuks  892017 

     

 Glorix toiletreiniger 

 * Voor dagelijkse, grondige en hygiëni-
sche reiniging van toiletten, afvoeren 
en septische tanks.
 fl acon 750ml zonder chloor  890007 
 fl acon 750ml original  890009 

>  SANITAIRREINIGERS 

     

 Glorix hygiene doekjes 

 * Glorix Hygiënische doekjes bieden 
een makkelijke oplossing voor al het 
zichtbare en onzichtbare vuil.

* De doekjes bevatten geen bleek, ze 
reinigen en ontvetten probleemloos alle 
afwasbare oppervlakken en laten een 
heerlijke geur achter. 

 30 doekjes  890008 

     

 WC-Eend toiletblok 

 * Geurblokken voor het dagelijks onder-
houd van toiletpotten en urinoirs.

* Reinigende werking bij iedere spoeling.
 

 Toiletblok met houder  891568 

>  SANITAIRBLOKKEN 

     

 Ajax allesreiniger 

 * Lost vuil snel op en maakt alle afwas-
bare oppervlakken streeploos schoon.

* Fles van 1250ml. 

 fl acon 1,25 liter fris  891579 

>  ALLESREINIGERS 

     

 Glassex reiniger 

 * Gebruiksklare reiniger voor het moeite-
loos verwijderen van aanslag en vinger-
afdrukken op ramen, deuren etc.

* In handzame sproeifl acon van 750ml. 

 spray 750ml  897115 

     

 Dreft afwasmiddel  
professional

 * Vloeibaar handafwasmiddel voor 
algemeen gebruik.

* Verwijdert zeer doeltre! end 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. 

 2 fl acons van 1 liter  890149 

>  AFWASMIDDELEN 

     

 Sun vaatwastabletten 
All-in-One 

 * Makkelijk doseerbare tabletten ontwik-
keld voor uitstekende vuilverwijdering.

* Bij alle waterhardheden, van hard-
nekkige vlekken, zoals ko! ie, thee en 
lippenstift.

* 100% wateroplosbaar sachet.
* Bij de All-in-one tabletten is Sun spoel-
glans en zout al toegevoegd. 

 doos à 200 stuks  891643 

>  VAATWASMIDDELEN 

     

 Sun glansspoelmiddel 

 * Voor een streepvrije resultaten in alle 
waterhardheden.

* Voor optimale resultaten en&#x-
200b;snelle droging samen gebruiken 
met Sun vaatwasmiddelen en Sun 
zout. 

 fl acon 1 liter  891573 

     

 Sun vaatwaszout 

 * Sun Professional vaatwaszout voor 
het ontharden van het water in uw 
huishoudelijke vaatwasmachine.

* Het beschermt uw vaatwasmachine 
voor kalkaanslag en zorgt voor het goe-
de spoelwater bij elk wasprogramma.

 

 zak 2kg.  891645 

     

 Palmolive handzeep vloeibaar 

 * Palmolive Vloeibare zeep Amandel is 
een heerlijk zachte zeep.

* De formule is verrijkt met amandel-
melk.

* Het zorgt voor een optimale reiniging 
van de handen en uw huid voelt weer 
zacht en soepel aan. 

 fl acon met pompje 300ml  891570 
 fl acon met pompje 300ml 
antibacterieel 

 891571 

>   
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 Postzegels Facilitair

     

 Duracell batterijen Plus 
Power 

 * Duracell Plus Power gaat nog langer 
mee door meer actieve deeltjes.

* Tot 50% meer power.

 AAA potlood  1,5volt  set à 
4 stuks 

 413582 

 AAA potlood  1,5volt  set à 
12 stuks 

 413584 

 AA penlite  1,5volt  set à 4 
stuks 

 413579 

 AA penlite  1,5volt  set à 12 
stuks 

 413581 

>  STAAF! EN BLOKBATTERIJEN 

     

 Westcott afbreekmesjes 
O! ice 

 * Budget snijmes met 9mm óf 18mm 
breed snijblad.

* Voorzien van afbreekbare mesjes.
 9mm in kunststof houder  337140 
 18mm in kunststof houder  337143 

>  MESSEN 

 
NEN

NORM

1335     

 Euroseats bureaustoel Vigo 

 * Bureaustoel Vigo met NEN1335.
* Met kunststof voetenkruis.
* Din gaslift.
* Instelbare gewichtsregeling.
* 5 Locking synchroontechniek.
* Instelbare zitdiepte.
* Multifunctionele armleggers.

 zwart  485621 
 blauw  485622 

>  BUREAUSTOELEN EN TOEBEHOREN 

     

 Stoelmat voor harde 
vloerbedekking 

 * Beschermt uw harde vloeren zoals 
zeil, parket, tegels, laminaat en andere 
harde vloeren voor slijtage van bu-
reaustoelwielen.

 120x90cm polycarbonaat  
97100 

 489080 

 120x150cm polycarbonaat 
97173 

 489077 

 120x180cm polycarbonaat 
97180 

 489088 

>  STOELMATTEN 

     

 Stoelmat voor zachte 
vloerbedekking 

 * Beschermt uw tapijtvloeren zowel 
laag- als hoogpolig tapijt.

 120x90cm polycarbonaat 
97200 

 489078 

 120x150cm polycarbonaat 
97273 

 489079 

 120x180cm polycarbonaat 
97280 

 489089 

     

 Really Useful opbergboxen 

>  REALLY USEFUL OPBERGBOXEN 

     

 Postzegels Nederland 

 * Op postzegels voor brieven en kaarten 
tot en met 20 gram staat voortaan 
een 1.

* Voor zendingen van 20 tot en met 50 
gram binnen Nederland zijn er postze-
gels met een 2.

 200 postzegels Nederland 
waarde 1 

 890700 

 100 postzegels Nederland 
waarde 2 

 890701 

>  POSTZEGELS 

     

 Postzegels buitenland 

 * Verstuur internationale post met veel 
gemak naar het buitenland met de 
speciale Postzegel Internationaal.

* Bij een gewicht van 20 gram plakt u 
één zegel, bij hogere gewichten plakt u 
meerdere zegels. 

 50 postzegels internationaal 
waarde 1 

 890702 

     

 Pakketzegels standaard 

 * Standaard Pakketzegels voor pakket-
ten tot 10kg.

* Voor pakketten tot 10 kg geldt een 
maximum formaat van 100x50x50cm.

 5 pakketzegels tot 10kg  890706 

     

 Postzegels België 

 * 10 verschillende exemplaren van de 
vlinders met uiteenlopende kleuren.

* Formaat van de postzegels 30x25mm.
* 100 postzegels. 

 100 postzegels Belgie 
waarde 1 

 890703 

     

 Quantore enveloppen 
kleinverpakking zelfklevend 

 * 80-120gr.
* Grijze binnendruk.
* Met zelfklevende sluiting.
* Gemaakt van FSC-gecertifi ceerde 
grondsto! en. 

 110x220mm  EA5/6  
50 stuks zelfklevend 

 158125 

 114x162mm  C6  
50 stuks zelfklevend 

 158124 

 114x229mm  C5/6  
50 stuks zelfklevend 

 158159 

 162x229mm  C5  
25 stuks zelfklevend 

 158163 

 162x229mm  C5  
25 stuks zelfklevend 

 158153 

 229x324mm  C4  
25 stuks zelfklevend 

 158155 

>  BANKENVELOPPEN 

     

 Quantore enveloppen 
grootverpakking zelfklevend 

 * 80gr.
* Grijze binnendruk.
* Met zelfklevende sluiting.
* Gemaakt van FSC-gecertifi ceerde 
grondsto! en. 

 110x220mm  EA5/6  
500 stuks zelfklevend 

 180216 

 114x162mm  C6  
500 stuks zelfklevend 

 180215 

 156x220mm  EA5  
500 stuks zelfklevend 

 180217 

 162x229mm  C5  
500 stuks zelfklevend 

 180218 

 18 literbox  
buiten 480x390x200mm  
binnen 380x310x170mm 

 394569 

 9 literbox  
buiten 395x255x155mm  
binnen 335x210x140mm 

 394567 

 35 literbox  
buiten 480x390x310mm  
binnen 370x310x280mm 

 394571 

 48 literbox  
buiten 610x400x315mm  
binnen 545x330x289mm 

 394573 

 64 literbox  
buiten 710x440x310mm  
binnen 605x370x280mm 

 394575 

 84 literbox  
buiten 710x440x380mm  
binnen 605x370x355mm 

 394576 

 110x220mm  EA5/6  
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 Verpakkingsmaterialen  Enveloppen 

     

 Quantore vensterenveloppen 
grootverpakking zelfklevend 

 * 80-120gr.
* Grijze binnendruk.
* Met zelfklevende sluiting.
* Gemaakt van FSC-gecertifi ceerde 
grondsto! en. 

 110x220mm  EA5/6  
venster rechts 3x10cm zelfkl. 

 180515 

 156x220mm  EA5  
venster links 4x11cm zelfkl. 

 180532 

 156x220mm  EA5  
venster rechts 4x11cm zelfkl. 

 180533 

 162x229mm  C5  
venster links 4x11cm zelfkl. 

 180518 

 162x229mm  C5  
venster rechts 4x11cm zelfkl. 

 180516 

 229x324mm  C4  
venster links 4x11cm zelfkl. 

 181460 

 229x324mm  C4  
venster rechts 4x11cm zelfkl. 

 181459 

>  VENSTERENVELOPPEN 

     

 Quantore akte-enveloppen 
zelfklevend 

 * 100-120gr.
* Grijze binnendruk.
* Met zelfklevende stripsluiting.
* Gemaakt van FSC-gecertifi ceerde 
grondsto! en. 

 162x229mm  C5 zelfklevend  180195 
 229x324mm  C4 zelfklevend  180196 
 240x340mm  EC4 zelfklevend  180197 
 262x371mm  EB4 zelfklevend  180198 

>  AKTE!ENVELOPPEN 

     

 Quantore monsterzakken 
crèmekraft 

 * 170gr.
* Crèmekraft.
* Met zelfklevende sluiting.
* Voor het verzenden van producten 
 wof documenten tot 38mm dikte. 

 185x280x38mm  P185  180900 
 229x324x38mm  C4  180910 
 230x350x38mm  EC  180920 
 262x371x38mm  EB4  180930 

>  MONSTERZAKKEN 

     

 Quantore 
luchtkussenenveloppen 
grootverpakking 

 * Buitenzijde kraftpapier.
* Binnenzijde luchtkussenfolie van 100% 
gerecycled PE.

* Sluiting met zelfklevende hersluitbare 
stripsluiting of d.m.v. sluitclips.

* Wit.
* Gemaakt van FSC-gecertifi ceerde grond-
sto! en. 

 120x175mm/100x165mm  nr.11  176920 
 140x225mm/120x215mm  nr.12  176921 
 170x225mm/150x215mm  nr.13  176922 
 200x275mm/180x265mm  nr.14  176923 
 240x275mm/220x265mm  nr.15  176924 
 250x350mm/230x340mm  nr.17  176925 
 290x370mm/270x360mm  nr.18  176926 
 320x455mm/300x445mm  nr.19  176927 
 370x480mm/350x470mm  nr.20  176928 

>  LUCHTKUSSENENVELOPPEN 

     

 Quantore paklijstenveloppen 

 * Zelfklevende paklijstenvelop.
* Zijn ontworpen met het doel uw pak-
lijsten, facturen of andere documenten 
aan de buitenzijde van uw verpakking 
aan te brengen.

 225x160mm bedrukt  080143 
 225x160mm blanco  080146 

>  PAKLIJSTENVELOPPEN 

     

 Elastiek 500gr 

 * Elastiekjes van (milieuvriendelijk) 
zuiver pararubber.

* 500gr per doos. 

 nr.18  80x1,5mm  Ø51mm  
±1660stuks 

 832035 

 nr.22  100x1,5mm  Ø64mm  
±1330stuks 

 832036 

 nr.77  120x7,5mm  Ø77mm 
(PTT)  ±220stuks 

 832235 

>  ELASTIEK EN LABELS 

     

 Quantore 
verpakkingsplakband 

 * Sterk verpakkingsplakband om al uw 
verpakkingen af te sluiten.

* Low Noise plakband voor een stillere 
verwerking. 

 50mmx60m bruin  800251 
 50mmx60m transparant  800252 

>  VERPAKKINGSPLAKBAND 

     

 tesa handdozensluiter 
verpakkingsplakband 

 * Handafroller voor verpakkingstape.
* Voor veilig, schoon en gemakkelijk af-
dichten van alle soorten pakjes/dozen.

* Geschikt voor alle rolbreedtes tot 
50mm.

* Met instelbare rol-rem.
* Afgeschermd mes (beschermkapje 
over afsnijmes tegen verwonding).

* 2 rubberen rollers plus pal op de 
hendel om het plakband te snijden.

 

 inclusief 2 rollen plakband  800236 
 50mmx66m bruin 803510
50mmx66m transparant 803511

>  VERPAKKINGSPLAKBAND 

     

 CleverPack verhuisdozen 

 * De bekende verhuisbox.
* Meermalig te gebruiken.
* Voorzien van handgrepen
* Zonder tape te sluiten.
* Met voorbedrukte vakken zoals: zolder, 
slaapkamer, keuken, berging etc.

* Formaat 480x320x360mm. 
 5 stuks  820299 
25 stuks 820437

>  VERPAKKINGSDOZEN 

     

 CleverPack postkantoordozen 

 * Gemakkelijk in één beweging op te 
zetten postpakketdoos.

* Door de autolockbodem zijn aparte 
sluitingsmiddelen niet nodig.

* Kleur wit.

* Voorzien van twee bedrukt adreska-
ders voor de gegevens van de geadres-
serde en de afzender.

 

postbox2 200x140x80 820361
 postbox3 240x170x80mm  820362 
 postbox4 305x215x110mm  820363 
postbox5 430x300x90 820364

     

 Colop tekststempels 

 * Zelfi nktende stempelautomaat.
* Inclusief blauw ingebouwd inktkussen.
* Tekstopdruk inbegrepen in de prijs.
* Keuze uit diverse lettertypen.
* Ook logo’s zijn mogelijk.
* Wit/transparant montuur.
* Met waardebon voor tekst.
* De stempeltekst is volledig leesbaar in 
het extra grote indexvenster.

* Verwisselbaar stempelkussen.
* CO2 neutraal geproduceerd.
 

 27x10mm  3 regels  10  351019 
 38x14mm  3-4 regels  20  351023 
 47x18mm  4-5 regels  30  351024 
 59x23mm  5-6 regels  40  351025 
 69x30mm  7 regels  50  351026 

>  ZELFINKTENDE TEKSTSTEMPELS 

 110x220mm  EA5/6  



eerste tabbladadv papier

Quantore kopieer- en printpapier is verkrijgbaar bij jouw kantoorvakhandel

Quantore kopieer- 
en printpapier

Op zoek naar het juiste kopieer- of printpapier? Het Quantore merk  
biedt je een ruime keuze. Het assortiment bestaat uit vier verschillende  

papiersoorten, variërend van de hoogste kwaliteit voor heldere en contrastrijke  
afdrukken tot mooi kwaliteitspapier voor een vriendelijke prijs. 

Het Quantore kopieer- en printpapier is geschikt voor kopieer-, laser- en inkjetprinters. 
Zo vind je voor iedere afdruk het juiste papier. 
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