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Perforator B216 Color ID  
• Perforeert 16 blad
• Perforatieafstand: 8 cm
• Met aanleglat
• Uit metaal ommanteld met hoogglanzende 

kunststof  

0250620 lila  verp/1
0250621 roze  verp/1
0250622 blauw  verp/1
0250623 oranje  verp/1
0250624 groen  verp/1

Perforator  
• Perforatieafstand: 8 cm
• Met aanleglat
• 100 % uit metaal  

Zwart
960502 perforeert 10 blad  verp/1
960506 perforeert 20 blad  verp/1
960514 perforeert 30 blad  verp/1
Blauw
960510 perforeert 20 blad  verp/1
960522 perforeert 30 blad  verp/1
960528 perforeert 40 blad  verp/1

Perforator E 216  
• Perforeert 16 blad
• Perforatieafstand: 8 cm
• Met aanleglat
• Metalen onderdeel en kunststof bovendeel  

0250583 roze  verp/1
0250540 blauw  verp/1
0250538 zwart  verp/1

Perforator NeXXt 5038  
• Perforeert 16 blad
• Perforatieafstand: 8 cm
• Met aanleglat
• Metalen frame met kunststof kap
• Garantie: 10 jaar  

432633 rood  verp/1
432632 blauw  verp/1
432636 lichtgrijs  verp/1
432631 zwart  verp/1

Perforator Ergologic  
• Perforeert 15 blad
• Perforatieafstand: 8 cm
• Met soft grip en aanleglat
• Ergonomisch
• Gemakkelijke en precieze centrering met of zonder aanleglat
• Geassorteerde kleuren: zwart en blauw
• Op blister  

421510   verp/10

Aanduiding hoofdstuk:
Elk hoofdstuk heeft een 
eigen kleur en pictogram

Paginanummer

Verpakking:
Minimale hoeveelheid 
waarin dit artikel dient 
afgenomen te worden

Doorbreekbare verpakking
Kan ook per stuk  
besteld worden

Subtitel:
Met bijhorende 
pictogram

Titel

Icoon:
Herkenbare product-
eigenschappen en 
selectiecreteria die 
uw opzoeking/keuze 
vergemakkelijken.  
De betekenis van de 
iconen vindt u terug  
op pagina 3

Logo:
Verwijst naar meer 
dan 250 A-merken  
of huismerken

Referentie:
Een unieke code 
om uw bestelling te 
vergemakkelijken

Productnaam

Omschrijving:
Informatieve 
productomschrijving 
met de belangrijkste 
productvoordelen

New:
Nieuw product in  
ons assortiment

De uitgever is niet verantwoordelijk voor eventuele zetfouten.  
Het assortiment opgenomen in deze catalogus kan onderhevig zijn aan veranderingen.

Pictogrammen van www.flaticon.com.

Gebruiksaanwijzing
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80 g

265 
KG

Officiële (eco)labels

Iconen eigen aan deze catalogus

Blaue Engel:
Dit Duitse label (het Duitse opschrift luidt: Jury Umweltzeichen, Der Blaue Engel) geeft aan dat het product op 
de belangrijkste milieuaspecten minder milieubelastend is dan soortgelijke producten. In het symbool zelf staat 
aangegeven waarom het product minder milieubelastend is (“Umweltzeichen weil...”). De toekenning gebeurt door 
een onafhankelijk Duits certificeringsorgaan. Het label mag toegekend worden aan producten die even efficiënt zijn 
als de andere binnen van hun categorie, maar die algemeen milieuvriendelijker zijn, zonder dat dit iets afdoet van hun 
gebruiksgemak of hun veiligheid. Meer info over het label via www.blauer-engel.de.

FSC:
Staat voor “Forest Stewardship Council”, vrij vertaald de “Raad voor verantwoord bosbeheer”. Het is een organisatie 
zonder winstoogmerk en wordt ondersteund door milieuorganisaties, sociale groepen en ondernemingen. Het zet zich 
in voor verantwoord bosbeheer. Bossen ontvangen het FSC keurmerk wanneer ze volgens strenge ecologische, sociale 
en economische vereisten beheerd worden. Het label is onderworpen aan strenge en onafhankelijke controles doorheen 
de volledige productieketen. De FSC normen voor verantwoord bosbeheer zijn internationaal overal dezelfde, en worden 
verder verfijnd op lokaal niveau. Meer info over FSC (en de verschillende types van FSC labels) via www.fsc.be.

PEFC:
Staat voor “Programme for Endorsement of Forest Certification” schemes, het internationaal programma van 
gecertificeerde bossen. PEFC erkent tevens andere boscertificaties die geloofwaardig en transparant zijn.  
Meer info over het label via www.pefc.be.

Europese Eco-label:
Het Europese Eco-label is het label dat is erkend door alle landen van de Europese Unie. Het doel is om de negatieve 
effecten van productie en verbruik op het milieu, de volksgezondheid, het klimaat en de natuurlijke hulpbronnen te 
verminderen. Het systeem is erop gericht om via de EU-milieukeur het gebruik te bevorderen van producten met een 
hoog milieuprestatieniveau. Meer info over het label via www.ecolabel.be

NF Environnement:
Het NF Environnement keurmerk is een Frans collectief certificatie keurmerk. Het label bevestigt dat het product 
beantwoordt aan ecologische criteria die gebaseerd zijn op een analyse van de bestaanscyclus van het product. Het is 
een volledig onafhankelijk label dat wordt toegekend door AFNOR (l’Association Française de NORmalisation).  
Meer info over het label via www.marquenf.com.

Cradle to cradle:
Het cradle to cradle label is aanwezig op producten die ernaar streven milieuneutraal te zijn. Afhankelijk van de mate 
waarin dit streven wordt omgezet in werkelijke toepassingen (bv. gebruik zonne-energie, verbod op schadelijke 
ingrediënten) wordt een zilveren, gouden of platina label toegekend. Ook sociale en ethische criteria zijn opgenomen in 
het lastenboek. Het label wordt beheerd door MBDC (McDonough Braungart Design Chemistry) en wordt niet extern 
gecontroleerd. Om het basic label te mogen dragen moet een strategie opgesteld zijn om de milieu-impact van het 
product te verminderen. Meer info over het label via www.mbdc.com.

?

?

Werkt op zonne-energie

Hoeveelheid per pallet

Werkt op elektriciteit

Werkt op batterijen

Werkt op batterijen
en elektriciteit

GrammageWerkt op batterijen
en op zonne-energie

Ronde schrijfpunt

Schuine schrijfpunt

Witheidsgraad papier

Formaat

Aantal tekens

Aantal bladzijden

Hoogte verstelbaar

Type nietjes

Doorbreekbare verpakking,
kan ook per stuk  
besteld worden

Draagvermogen

Nieuw in ons 
assortiment

 verp/20
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TIJD OM UIT TE BLINKEN

LAAT ALLES OM 
JE HEEN BLINKEN

REF. Lengte steel Schoonmaakoppervlak 
900778 18 cm 37 x 12 cm

REF. Lengte steel Schoonmaakoppervlak 
900777 14 cm 41 x 5,5 cm

Ontdek het nieuwe gamma schoonmaak- 
en hygiëneproducten van ALBIORE.

SOEPELE TWEEZIJDIGE
CHENILLE STOFFER

SOEPELE CHENILLE STOFFER

• Afneembare kop voor een gemakkelijke reiniging
• Behoudt zijn vorm wanneer je hem plooit

• Afneembare kop voor een gemakkelijke reiniging
• Behoudt zijn vorm wanneer je hem plooit

op een korte handgreep. Ideaal om die moeilijk bereikbare plaatsen  

 
 

plaatsen die moeilijk bereikbaar zijn, zoals de bovenkant van kasten of kaders.

Microvezel

Microvezel

DUURZAAM  
EN VERREIKEND  
AFSTOFFEN  
Klaar om uit te blinken



120ml.

TIJD OM UIT TE BLINKEN

LAAT ALLES OM 
JE HEEN BLINKEN

CHENILLE STOFFER
• 
• Afneembare mop voor een gemakkelijke reiniging

verschillende oppervlakken schoon te maken, thuis en op kantoor. 

waardoor een stoel of trapladder minder vaak nodig is.

REF. Lengte steel Schoonmaakoppervlak 
900776 33 cm 16 x 11 cm

REF. Lengte steel Schoonmaakoppervlak 
900775 24 cm 26 x 1 cm

RAAMWISSER MET SPRAY
• 25 cm brede raamwisser met rubber blad

Een 25 cm brede raamwisser met rubber blad en ingebouwde 

zachte waterafstotende oppervlakken schoon te maken.  
 

gevuld worden (niet meegeleverd).

SOEPELE EN POLYVALENTE  
GEBRUIKSVOORWERPEN 

Klaar om uit te blinken

Microvezel



TIJD OM UIT TE BLINKEN

LAAT ALLES OM 
JE HEEN BLINKEN

MET ARGANOLIE
• Rijk aan verzachtende bestanddelen
• pH 5,5, dermatologisch getest
• Zonder parabenen
Hydraterende zeepcrème met een elegant arganolieparfum 
voor handen, gezicht en lichaam. Rijk aan verzachtende  
bestanddelen, voor een zachte en gevoede huid.

REF. Inhoud 
900733 5 l 
900735 600 ml 

INDUSTRIËLE HANDZEEP

• pH 5,5, dermatologisch getest
• Zonder parabenen

• Gevoelige huid • pH 5,5, dermatologisch getest • Zonder parabenen

• Voor hardnekkig vuil • pH 5,5, dermatologisch getest • Zonder parabenen

Hydraterende zeepcrème met een elegant parfum voor handen, gezicht en 
lichaam. Beschermt en reinigt in alle zachtheid, ook geschikt voor de meest 
gevoelige huid.

olie, lijm, roest, teer, inkt, enzovoort. Deze bestanddelen komen vaak voor in  
technische, mechanische en industriële omgevingen.
Huidvriendelijk, voor zachte handen.

REF. Inhoud 
900932 600 ml 

REF. Inhoud 
900738 1 l 

Vloeibare zeep, geschikt als dagelijks handwasmiddel. Zijn pH-neutrale formule is huidvriendelijk  
en zacht. De zeep heeft een elegant parfum en bevat hydraterende bestanddelen.

REF. Inhoud 
900734 5 l 

 
Klaar om uit te blinken



TIJD OM UIT TE BLINKEN

LAAT ALLES OM 
JE HEEN BLINKEN

GREEN LEMON  
GECONCENTREERD  
VLOEIBAAR AFWASPRODUCT

SPRAYREINIGER MET ALCOHOL

• Professionele formule

• Professionele formule
• Schoonmaken volgens de HACCP-normen

Vloeibaar afwasproduct met citroenparfum. 
pH-neutraal en zacht voor de handen.  
Pakt het vet hard aan en neutraliseert geuren.

om schoon te maken en te ontvetten zonder naspoelen en  
zonder nalaten van strepen. Ontsmettende formule verrijkt  
met quaternaire ammoniumzouten.

REF. Inhoud 
900740 1 l 
900741 5 l 

REF. Inhoud 
900743 5 l 
900744 750 ml 

CRYSTAL DIAMOND GLASREINIGER 

Veelzijdige glasreiniger voor glas, spiegels en  
verchroomde oppervlakken. Laat geen strepen na. 

REF. Inhoud 
900749 750 ml 
900750 5 l 

• Professionele formule  

Klaar om uit te blinken



TIJD OM UIT TE BLINKEN

LAAT ALLES OM 
JE HEEN BLINKEN

• Professionele formule
• Schoonmaken volgens de HACCP-normen

 
radiatoren, tuinmeubilair, werkoppervlakken, dampkappen, grills, ovens, pannen,  
gedroogd en aangekoekt vet en kledij met vervelende vlekken.

• Professionele formule 

 
en te ontsmetten. Verwijdert gemakkelijk vuil en kalk,  
zelfs op de moeilijkst bereikbare plaatsen.

REF. Inhoud 
900746 750 ml 

GECONCENTREERDE

• Professionele formule 

 
Verwijdert gemakkelijk vuil en kalk, zelfs op de moeilijkst bereikbare plaatsen.

REF. Inhoud 
900951 1 l 

VEELZIJDIGE VOCHTIGE  
REINIGINGSDOEKJES MET ALCOHOL

REF. Inhoud 
900747 100 doekjes

Klaar om uit te blinken

REF. Inhoud 
900748 750 ml 
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Keukenrol Special  
• Uit pure cellulose
• 2-laags
• Veilig voor contact met voeding
• Ft 21,65 cm x 10,34 m
• Kleur: wit
• Pak van 2 rollen van 48 vel  

P409132   verp/1

Keukenrol Superior  
• Uit pure cellulose
• 3-laags
• Ft 22 x 26 cm
• Kleur: wit
• Pak van 4 rollen van 51 vel  

P416596   verp/1

Keukenrol Exquista  
• Uit gerecycleerde vezels
• Hoogst absorberend
• 2-laags
• Ft 23 x 27 cm 
• Kleur: wit
• Pak van 2 rollen van 150 vel  

H530856   verp/1

Servetten Xpressnap  
• Gerecycleerd papier voor dispenser 
• Kleur: wit

15850  1/2 vouw, 2-laags, ft 21,3 x 16,5 cm, 1000 servetten per bundel  verp/1
10840  1/4 vouw, 1-laags, ft 21,3 x 33 cm, 1125 servetten per bundel  verp/1

Servetten  
• 2-laags
• Pak van 50 servetten
• Ft 33 x 33 cm  

T32680 crème  verp/1
T32730 bordeaux  verp/1
T32770 zwart  verp/1

Servicewagen  
• Met geborstelde aluminium spijlen 
• Glad afgewerkte oppervlakken voor eenvoudige reiniging
• Ergonomisch gevormde handgrepen en geluidloos lopende wielen
• Max. capaciteit: 90,7 kg
• Ft 85,4 x 47,3 x 95,9 cm  

342488   verp/1

Servicewagen  
• Met 2 draagvlakken  

in witte polypropyleen
• Structuur in massieve,  

geverniste beuk
• Met 4 zwenkwielen
• Ft 55 x 50 x 36 cm 
• Max. capaciteit: 12 kg  

DDC2313   verp/1

Servicewagen  
• Met 2 draagvlakken  

uit rubber
• Antislip
• Met 2 vaste en 2 zwenkwielen
• Stootrand
• Ft draagvlak: 61 x 91 cm
• Hoogte tussen de draagvlakken: 50 cm
• Totale hoogte: 99,5 cm
• Max. capaciteit: 300 kg  

300171   verp/1
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Verdeelplateau  
• Organiseren en voorbereiden
• 11 compartimenten om koffie en thee accessoires  

op een nette manier te organiseren
• Ft 46,2 x 16,8 x 24,9 cm
• Kleur: zwart  

223111   verp/1

Koffielade  
• Organiseren en voorbereiden
• 1 schuif met een verdeling van 4 vakjes
• Geschikt voor 45 à 50 capsules koffie
• Geschikt voor Nespresso, Verismo en Special-T capsules
• Het is mogelijk om uw koffiemachine op de schuif  

te plaatsen om plaats te winnen
• Uit schokbestendig polystyreen
• Ft 23,5 x 40,5 x 6 cm
• Kleur: zwart  

223511   verp/1

Dienblad  
• Verplaatsen
• Praktisch en handig in gebruik
• Geschikt voor maximaal 11 kopjes  

(3 grote Ø 63 mm en 8 kleine Ø 53 mm)
• Ft 25 x 33 cm
• Kleur: zwart  

1019011   verp/1

Verdeelplateau  
• Opdienen
• Plateau met verschillende vakjes voor 

theezakjes, koffiezakjes, suikertjes, melk, 
koekjes, roerstaafjes, enz.

• Compatibel met ladenblok (ref. 1082561)
• Uit 100 % recycleerbaar polystyreen
• Ft 20,5 x 21,6 x 6,8 cm
• Kleur: zwart  

1013011   verp/1

Snoeppot  
• Opdienen
• Voor snoepjes, suikertjes, melkjes, enz.
• Kan vastgeklikt worden op  

de verdeelplateau (ref. 1013011) 
 voor gemakkelijk transport

• Uit 100 % recycleerbaar polystyreen
• Capaciteit: 0,6 l
• Ft 9 x 9 x 11,5 cm
• Kleur: transparant  

2100111   verp/1

Vuilbakje  
• Opruimen
• Voor theezakjes, koekjeswikkels, enz.
• Kan vastgeklikt worden op de verdeelplateau  

(ref. 1013011) voor gemakkelijk transport
• Uit 100 % recycleerbaar polystyreen
• Capaciteit: 0,6 l
• Ft 9 x 9 x 11,5 cm
• Kleur: lichtgrijs  

1012561   verp/1
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Karaf  
• Uit polycarbonaat
• Breekt en splintert niet
• Kan in de vaatwasmachine
• Antidruppeltuit
• Dankzij inkepingen aan de onderkant  

blijft hier in de vaatwas geen water in staan
• Inhoud: 1,4 l  

333500C   verp/1

Thermoskan  
• Geschikt voor koude  

en warme dranken
• Uit duurzame inox
• Handig schenksysteem  

met éénhandsbediening
• Heel gebruiksvriendelijk  

121531 inhoud: 1 l  verp/1
121547 inhoud: 1,5 l  verp/1
121552 inhoud: 2 l  verp/1

Thermospomp  
• Roterende basis 360°
• Gemakkelijk te gebruiken dispenser  

met hefboombediening
• Ergonomische draaghendel
• Buitenafwerking uit roestvrij staal
• Inhoud: 2,2 l  

183517   verp/1

Thermosbeker Flip Lid  
• Geschikt voor koude  

en warme dranken
• Uit inox
• Binnenfles van glas
• Inhoud: 0,43 l  

124575T   verp/1

Thermos  
• Onbreekbaar
• Geschikt voor koude en warme dranken
• 100 % lekvrij
• Handige draaidop met drinkbeker
• Inhoud: 0,75 l  

5457257   verp/1

Thermosfles  
• Geschikt voor koude en warme dranken
• Fles met roterend openingssysteem
• Deksel met siliconerand zorgt  

voor volledige afsluiting 
• Met dubbele wand
• Kleur: zwart
• Inhoud: 380 ml  

1932   verp/1

Thermoskan Eco  
• Geschikt voor koude  

en warme dranken
• Handig schenksysteem  

met éénhandsbediening
• Heel gebruiksvriendelijk
• Uit kunststof met glazen binnenfles
• Inhoud: 1 l  

8251100 wit  verp/1
8253710 rood  verp/1
8252100 zwart  verp/1

Thermoskan Evo Style  
• Geschikt voor koude  

en warme dranken
• Heel gebruiksvriendelijk
• Uit kunststof met glazen binnenfles
• Inhoud: 1 l  

3561290 roze  verp/1
3561292 muntgroen  verp/1
3561291 silkblauw  verp/1

Thermoskan Evo Karaf  
• Geschikt voor koude en warme dranken
• Handig schenksysteem met éénhandsbediening
• Heel gebruiksvriendelijk
• Uit gelakt metaal met glazen binnenfles
• Inhoud: 1 l  

3561211 alpine wit  verp/1
3561269 ice grijs  verp/1
3561218 space grijs  verp/1
3561233 Midnight zwart  verp/1
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Deksel voor ref. SP40463
• Uit polystyreen
• Diameter: 62,5 mm
• Kleur: wit
• Pak van 100 stuks

LTSBHSL  verp/1

Deksel voor ref. SP9S463
• Uit polystyreen
• Diameter: 80 mm
• Kleur: wit
• Pak van 100 stuks

D80271  verp/1

Hoe kies ik de juiste drinkbeker?
Voor vending machines

Voor warme dranken                                                                                                          Gewicht           Materiaal          Hoogte               Inhoud

Ref. 109231 BEKER, pak van 100 stuks 4 g PS 96,3 mm 200 ml

Ref. 177231 BEKER, pak van 100 stuks 3,9 g PS 91 mm 180 ml

Ref. C80231 BEKER MOTIEF BOON, pak van 100 stuks 3,3 g PS 92,3 mm 180 ml

Ref. C50231 BEKER MOTIEF BOON, pak van 100 stuks 3,2 g PS 80,9 mm 150 ml

Ref. SBI0830 AUTOMAATBEKER, pak van 80 stuks bio-karton 93 mm 180 ml

Ref. SB6HEQ1 AUTOMAATBEKER, pak van 100 stuks bio-karton 80 mm 150 ml

Voor warme dranken en voor dagelijks gebruik                                                                               Materiaal            Hoogte              Inhoud

Ref. SP40463 BEKER KARTON, pak van 80 stuks, om mee te nemen karton 64 mm 100 ml

Ref. SPE8076 BEKER KARTON, pak van 100 stuks karton 93 mm 180 ml

Ref. SPE6357 BEKER KARTON, pak van 100 stuks karton 80 mm 150 ml

Ref. SPE8012 BEKER ENJOY, rood, pak van 100 stuks karton 93,2 mm 180 ml

Ref. SPE6009 BEKER ENJOY, geel, pak van 100 stuks karton 80 mm 150 ml

Ref. SP9S463 BEKER KARTON, pak van 80 stuks, om mee te nemen karton 88 mm 200 ml

Ref. NDW80 BEKER DESIGN, pak van 25 stuks karton 94 mm 200 ml

Voor koude dranken, pak van 100 stuks                                                                   Gewicht          Materiaal            Hoogte              Inhoud

Ref. A28234N BEKER 2,8 g PS 89 mm 180 ml

Ref. B25611 BEKER WIT 2,5 g PP 70,5 mm 200 ml

Ref. B25601 BEKER TRANSPARANT 2,5 g PP 70,5 mm 200 ml

Ref. 185603 BIERBEKER 4,6 g PP 116,6 mm 250 ml

Ref. P20872 BEKER TRANSPARANT 4,5 g PLA 70,5 mm 200 ml

Om mee  
te nemen

Om mee  
te nemen

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�
�

C
A

T
E

R
IN

G

Cateringtoebehoren



1

15

Theelichtjes  
• In aluminium houder
• Brandduur: ongeveer 4,5 uur 
• Doos van 50 stuks  

057176   verp/1

Wijnglas  
• Uit transparante plastic
• Inhoud: 19 cl
• Hoogte: 93 mm
• Pak van 16 stuks  

6629000   verp/1

Bord  
• Uit papiervezel
• Diameter: 24 cm
• Pak van 100 stuks  

Z401108   verp/1

Bestek  
• Uit polystyreen
• Kleur: wit
• Pak van 100 stuks  

OT011K1 vork, lengte: 164 mm  verp/1
OT020K1 mes, lengte: 164 mm  verp/1
OT030K1 lepel, lengte: 165 mm  verp/1
OT040K1 koffielepel, lengte: 125 mm  verp/1

Polsbandjes Tyvek  
• Zakje van 100 Tyvek polsbandjes
• Onscheurbaar en waterbestendig materiaal
• Elk bandje is afzonderlijk genummerd,  

dus een perfecte controle van het aantal  
personen op uw evenement

• Ft 13 x 23,5 cm  

PA2004 wit  verp/1
PA20003 geel  verp/1

Roerstaafjes  
• Uit hout
• Lengte: 140 mm
• Doos van 1000 stuks  

711118   verp/1

Polsbandjes Vinyl  
• Zakje van 100 vinyl polsbandjes
• Kwalitatief en zacht
• Sluiting d.m.v. een drukknop
• Ft 19 x 27 cm
• Kleur: oranje  

PA20004   verp/1

Roerstaafjes  
• Uit wit plastic
• Doos van 2000 stuks  

35584   verp/1

Filterzakje 1 x 4  
• Pak van 40 stuks  

57060   verp/1

Bedrukbare polsbandjes  
• Ideaal voor gebruik  

bij beurzen, feesten  
of andere evenementen

• Makkelijk te ontwerpen  
en te bedrukken dankzij  
de gratis Avery Design &  
Print software

• Comfortabel in gebruik  
dankzij het huidvriendelijke  
materiaal en de gladde randen

• Blijven bruikbaar in slecht weer
• Gegarandeerd voor de kleuren (-laser)printer
• Ft 1,8 x 26,5 cm
• Pak van 10 vellen met 10 polsbandjes (100 bandjes in totaal)  

L4000W wit  verp/1
L4001Y geel  verp/1
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Rond en evenwichtig

Rond et équilibré

Fris & fruitig

Frais et fruité

Body: dun, makkelijk

Brandgraad: licht gebrand

Bitterheid: dun, makkelijk

Corps : léger, facile à boire

Degré de torréfaction : léger

Amertume : léger, facile

Body: vol, nadrukkelijk aanwezig

Brandgraad: donker gebrand

Bitterheid: bitter

Corps : riche et intense

Degré de torréfaction : intense

Amertume : amer

Delicaat & zijdezacht

Délicat et soyeux

Smooth Selection

Dark RoastMedium Roast

Intense selection

Karaktervol en bitterzoet

Riche et doux-amer

Karaktervol & kruidig

Riche et épicé

INTENSITEIT

INTENSITÉ

ULTIEME VERSHEID

Koffi  e van versgemalen
koffi  ebonen voor die authentieke 

smaak, met of zonder melk

FRAÎCHEUR ULTIME

Café issu de grains fraîchement
moulus pour un goût authentique, 

avec ou sans lait

DE PERFECTE MELANGE

VOOR IEDERE SMAAK
Pittig en temperamentvol of mild 
en rond, geniet van 4 melanges 

ontwikkeld door onze master blenders

LE MÉLANGE IDÉAL

POUR CHAQUE ENVIE
Café au tempérament affi  rmé ou plutôt 

d'une douce rondeur ? Découvrez 
4 mélanges composés par nos maîtres 

torréfacteurs

De authentieke espressobeleving
Versgemalen bonen voor een kopje pure verwennerij

ESPRESSO{ }
L’expérience espresso authentique
Des grains fraîchement moulus pour une tasse de pur plaisir

Koffie fairtrade  
• Arabica & Robusta
• Fairtrade gecertificeerd
• Medium gebrand
• Gebalanceerde smaak
• Gemalen koffie  

086578 pak van 300 g  verp/1
86580 pak van 1 kg, voor koffieautomaten  verp/1

Koffie Gold Fresh Brew  
• Gemalen koffie voor koffieautomaten
• Pak van 1 kg  

86548   verp/1

Koffie  
• Pak gemalen zetkoffie  

086543 Gold (dessert), pak van 500 g  verp/1
086544 Silver (mokka), pak van 500 g  verp/1
086540 Decafeïne, pak van 250 g  verp/1

Koffie  
• Melange rood  

91604 gemalen koffie, pak van 250 g  verp/1
92076 gemalen koffie, pak van 1 kg  verp/1
13417 koffiebonen, pak van 3 kg  verp/1
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Koffiepads Senseo  
• Regular
• Doos van 50 stuks  

200480   verp/1 Koffie Espresso  
• Koffiebonen
• Voor koffieautomaten
• Pak van 1 kg  

4045301 Smooth  verp/1
4045339 Intense  verp/1
86554 Medium Roast  verp/1
86555 Dark Roast  verp/1

Koffiepads Senseo  
• Zakje van 250 g met 36 pads  

200504 Classic  verp/1
200511 Mild  verp/1
200529 Extra strong  verp/1
200534 Decafeïne  verp/1

Koffiecapsules L'or  
• Gemalen koffie in capsules voor espressomachines  

Pak van 10 capsules
86706 intensity 5, Decaffeinato  verp/1
86716 intensity 5, Mattinata  verp/1
86719 intensity 7, Splendente  verp/1
Pak van 20 capsules
86726 intensity 6, Lungo Elegante  verp/1
86725 intensity 9, Forza  verp/1

Capsules Dolce Gusto  
• Doos van 16 capsules  

087200 Latte Macchiato  verp/1
087201 Lungo  verp/1
087204 Cappuccino  verp/1
087207 Nesquik  verp/1
087221 Marrakesh  verp/1
087226 Café au lait  verp/1
87202 Lungo Decaffeinato  verp/1

Instant sticks  
• Stick van 1,5 g
• Dispenserdoos  

200488 Pure Gold, doos van 500 stuks  verp/1
200492 Decafeïne, doos van 200 stuks  verp/1
593111 Cacao Fantasy, doos van 100 stuks  verp/1

Warme dranken
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Thee Variety Pack  
• Assortiment van  

zwarte thee, groene thee  
en kruidendrank

• 180 theezakjes
• 12 varianten
• 15 stuks van elke variant:  

- Green tea citrus 
- Green tea orient 
- Rooibos spice 
- Darjeeling 
- Lemon tea 
- Forest fruit tea 

 
- Blue fruit tea 
- Earl Grey 
- Russian Earl grey 
- Yellow label 
- Vanilla tea 
- Fruit tea  

7310560   verp/1

Koffie Cafitesse  
• Volledig duurzame koffiemelange
• Samengesteld uit de hoogste  

kwaliteit Arabica en Robusta uit  
Colombia, Peru en Brazilië

• Vloeibaar koffie extract
• UTZ gecertificeerd
• Pak van 2 stuks van 1,25 l,  

geeft gemiddeld 240 kopjes koffie  

2004761   verp/1

Koffie  
• Mokka
• Gemalen zetkoffie
• Gewicht: 500 g  

86521   verp/1

Thee  
• Inhoud: mango, aardbei,  

sinaasappel, tropisch fruit,  
bosvruchten en citroen

• Pak van 6 dozen van 25 zakjes van 1,5 g  

87176   verp/1

Thee  
• Doos van 100 zakjes  

37810 English Blend, 1,75 g per zakje  verp/1
47235 Earl Grey, 2 g per zakje  verp/1
47252 Green Tea, 2 g per zakje  verp/1

Thee Exclusive  
selection Variety pack  
• Assortiment van  

Exclusive Selection 
 zwarte thee,  
groene thee  
en kruidendrank

• 108 theezakjes, 9 varianten
• 12 stuks van elke variant: 

- Green tea Sencha 
- Green tea Mandarin Orange 
- African Rooibos  
- Refreshing Lemon 

- Juicy Forest fruits 
- Classic Earl Grey 
- English breakfast 
- Yellow label 
- Delicate Mint  

46929   verp/1

Thee Exclusive Selection  
• Doos van 25 zakjes  

046849 Groene thee en intense munt  verp/1
46840 English breakfast  verp/1
46841 Earl grey  verp/1
46842 Bosvruchten  verp/1
46843 Rozebottel  verp/1
46844 Citroen  verp/1

Thee Feel Good  
• De Everyday reeks speelt  

in op 4 gemoedstoestanden  
die gedurende een dag voorkomen: 
- Black Tea: geeft extra energie 
- Infusion: ideaal voor een relaxmoment 
- Flavoured Tea: een stevige verfrissing 
- Green Tea: volledig tot rust komen  

Doos van 25 zakjes
087000 Yellow label Tea, Black Tea  verp/1
087010 Green tea Mint, Green Tea  verp/1
87004 Rozebottel, Infusion  verp/1
87007 Citroen, Flavoured Tea  verp/1
Doos van 100 zakjes
46880 Rozebottel, Infusion  verp/1
46865 Yellow Label Tea, Black Tea  verp/1
46868 Green Tea Citrus, Flavoured Green Tea  verp/1

Warme dranken
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PREMIUM QUALITY

Citroensap cups  
• Voor in de thee
• Doos van 120 cups van 4,9 ml
• Individueel verpakt  

467950   verp/1

Melk cups  
• Geconcentreerde melk
• Gewicht: 9 g
• Doos van 200 stuks  

046790T   verp/1

Moka cream cups  
• Gewicht: 7,5 g
• Doos van 240 stuks  

467940   verp/1

Creamersticks  
• Romige creamersticks
• Inhoud: 2,5 g  

48491 doos van 300 stuks  verp/1
48075 doos van 1.000 stuks  verp/1

Creamersticks  
• Inhoud: 2,5 g
• Vochtwerend  

4045657 doos van 500 stuks  verp/1
480791 doos van 900 stuks  verp/1

Melk Cafitesse  
• Koffiemelk van Douwe Egberts  

voor de Cafitesse koffiemachines
• Geconcentreerde halfvolle melk  

van hoge kwaliteit
• Dit product is speciaal ontwikkeld  

voor een overheerlijk kopje cappuccino  
en andere variëteiten waarin melk wordt gebruikt

• Inhoud: 0,75 l  

200475   verp/6

Chocoladepoeder Horeca  
• Voor warme chocolademelk
• Zakje van 30 g
• Doos van 25 zakjes  

46830   verp/1

Melk  
• De koeien die de Campina melk  

leveren, staan minimaal 120 dagen  
per jaar buiten in de weide,  
en dit minstens 6 uur per dag 

• Deze koeien krijgen bovendien  
een natuurlijke en evenwichtige voeding

• Pak van 6 stuks
• Inhoud: 0,5 l  

49831 volle melk  verp/4
498410 halfvolle melk  verp/4

Warme dranken
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Suikersticks  
• Inhoud: 4 g
• Gemakkelijk oplosbaar  

4045661 doos van 500 stuks  verp/1
084823 doos van 900 stuks  verp/1

Suikersticks  
• Kristalsuiker
• Inhoud: 5 g
• Doos van 600 stuks  

48490   verp/1
Suikerklontjes  
• Gewicht: 3,9 g per suikerklontje
• Doos van 1071 stuks  

29887   verp/1

Suikerklontjes  
• Gewicht: 5 g per suikerklontje
• Pak van 1000 stuks  

47860   verp/1

Zoetjes  
• Zakje van 2 zoetjes
• Pak van 500 stuks

150589  verp/1

Warme dranken
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Soep  

Doos van 20 zakjes
000824 tandoori kip  verp/1
018839 pompoensuprême + croutons  verp/1
046672 classic tomaten groenten vermicelli  verp/1
046730 tomaten met balletjes  verp/1
46560 asperges + croutons  verp/1
46570 champignons + croutons  verp/1
46590 tomatensuprême + croutons  verp/1
46600 groentesuprême + croutons  verp/1
46540 gevogelte + croutons  verp/1
46580 St. Germain + croutons  verp/1
46610T curry + croutons  verp/1

Cacao  
• Doos van 20 zakjes  

046740   verp/1

Doos van 25 zakjes
046660 prei  verp/1
046700 classic tomaten  verp/1
46710 kip  verp/1

Soep voor automaten    

048139 pompoensuprême, 70 porties van 140 ml  verp/1
048141 St. Germain, 80 porties van 140 ml  verp/1
048142 groentesuprême, 90 porties van 140 ml  verp/1
048143 Indische curry, 80 porties van 140 ml  verp/1
048144 kip, 130 porties van 140 ml  verp/1
048145 tomatensuprême, 80 porties van 140 ml  verp/1

Soepautomaat Q_Line  
• Eenvoudig in gebruik en onderhoud
• Plaats voorzien voor 3 smaken 
• Uitbreidbaar met betaalsysteem
• Geschikt voor een gebruik vanaf tien soepjes per dag  

ROYVEND   verp/1

WAT?
In de Royco-automaat Q_Line is plaats voorzien voor 3 heerlijke  
Royco-soepjes. Een simpele druk op de knop en de Royco 
automaat maakt uw favoriete soepje klaar. Van efficiënt 
pauzeren gesproken! Bovendien kan de Q_Line worden  
uitgebreid met een betaalsysteem.

HOE?
Deze automaat kan niet worden aangekocht. Het toestel 
komt bij u in bruikleen. U kunt het toestel reserveren bij uw 
kantoorleverancier (ref. ROYVEND). Eens u de soepen  
ontvangen hebt, komt Royco de automaat bij u installeren.

VOORWAARDEN?
 - Bij het plaatsen van de bestelling van de automaat dient 

u minstens 3 automaatsoepen bij te bestellen. De Royco 
automaat pas kan geplaatst worden wanneer de soep effectief 
aanwezig is.

 - Ook uw toekomstige bestellingen van automaatsoepen 
gebeuren via ons. 

 - Minstens 10 consumpties per dag.

OPGELET!
Gelieve er rekening mee te houden dat de Royco automaat pas 
kan geplaatst worden wanneer de soep effectief aanwezig is.  
Om die reden verzoeken we u om een seintje te geven op het 
moment dat de soep werd geleverd. Vanaf dan zal er contact  
met u worden opgenomen in verband met de plaatsing.

Reserveer nu uw gratis Royco-automaat!
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Soep  
• Doos van 21 zakjes van 175 ml  

146921 champignon / ham + croutons  verp/1
146923 spicy tomato  verp/1
146924 Indiase kerrie  verp/1
146929 asperge + croutons  verp/1
146931 mosterd + croutons  verp/1
146932 Franse ui  verp/1
146933 Thai spicy chicken  verp/1

146934 prei crème + croutons  verp/1
146938 goulash + croutons  verp/1
146946 koninginnensoep (gevogelte)  

+ croutons 
 verp/1

150596 champignon crème + croutons  verp/1
150597 chinese tomaat  verp/1
150598 kip  verp/1

1506020 tomaten + croutons  verp/1

1506030 groente + croutons  verp/1
150605 erwten  verp/1
150620 rundvlees (bouillon) + croutons  verp/1
150621 chinese kip  verp/1
150622 tomatencrème  verp/1

Beschuiten  
• Doos van 150 stuks  

46522   verp/1

HET BELANG VAN  
EEN GOEDE PAUZE

Middagpauzes dienen om 
de energie die we verloren 
hebben, opnieuw aan 

te vullen. Ons lichaam heeft nu 
eenmaal af en toe nood aan rust 
om te kunnen recupereren en 
opnieuw te focussen. Daarnaast 
heeft onze spijsvertering tijd 
nodig om effectief te kunnen 
werken. 

1. Ga een eindje wandelen
2. Profiteer van het daglicht
3. Sla een praatje met vrienden
4. Doe een dutje
5. Eet een gezonde hap

6. Doe wat aan stretching
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Frisdranken  
• Flesje van 50 cl
• Pak van 24 stuks  

51962 Coca Cola Zero  verp/1
51967 Coca Cola  verp/1
51987 Coca Cola Light  verp/1
51970 Sprite  verp/1
51975 Fanta Orange  verp/1

Frisdranken  
• Blikje van 33 cl  

Pak van 30 stuks
52067 Coca Cola  verp/1
52068 Coca Cola Light  verp/1
Pak van 24 stuks
52080 Fanta Orange  verp/1
52095 Fanta Zero Orange  verp/1
52097 Fanta Zero Lemon  verp/1
52070 Sprite  verp/1

Frisdranken  
• Blikje van 15 cl
• Pak van 24 stuks  

160720 Coca Cola  verp/1
051996 Coca Cola Zero  verp/1
051997 Coca Cola Light  verp/1

Energiedrank  
• N°1 energy drink wereldwijd
• Functioneel fysiek & mentaal
• Ingrediënten: cafeïne, taurine,  

vitamine B, sucrose en glucose,  
bronwater uit de Alpen

• Pak van 24 stuks  

53955 suikervrij  verp/1
539600 regular  verp/1

Frisdrank  
• Blikje van 33 cl
• Pak van 24 stuks  

052862   verp/1

Frisdranken Ice Tea  
• Pak van 24 stuks  

Blikje van 33 cl
052698 Ice Tea Peach  verp/1
052830 Ice Tea Green  verp/1
1683732 Ice Tea Zero  verp/1
691 Ice Tea  verp/1
Flesje van 50 cl
52640 Ice Tea  verp/1

Limonade  
• Blikje van 33 cl
• Pak van 6 stuks  

53670 sinaasappel  verp/1
53675 citroen  verp/1

Frisdrank  
• Blikje van 33 cl
• Pak van 24 stuks  

052550   verp/1

Frisdranken  
• Blikje van 33 cl
• Pak van 24 stuks  

052570 Schweppes Indian Tonic  verp/1
52520 Schweppes Agrum  verp/1
52530 Schweppes Agrum Zero  verp/1

Frisdrank  
• Blikje van 33 cl
• Pak van 24 stuks  

52761   verp/1

Koude dranken
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Sap Appelsientje  
• Flesje van 40 cl
• Pak van 12 stuks  

50988T sinaasappel  verp/1
509980 goudappel  verp/1

Vitaminedrank Vit Hit  
• Bevat 100% van de dagelijks  

aanbevolen hoeveelheid vitamines
• Fles van 50 cl
• Pak van 12 stuks  

51572 Immunitea: drakenvrucht  verp/1
51573 Lean & Green: appel, vlierbloesem en Yerba Maté thee  verp/1
51574 Boost: Rooibos thee, Ginseng  verp/1
51576 Detox: mandarijn, mango en groene thee  verp/1

Chocolademelk  
• Blikje van 25 cl
• Pak van 24 stuks  

49710   verp/1

Fristi  
• Blikje van 25 cl
• Pak van 12 stuks  

049770   verp/1

Groene thee Matcha  
• Groene thee met aromatiserende smaken
• Fles van 33 cl
• Pak van 24 stuks  

52540 yuzu en limoen  verp/1
52549 komkommer en munt  verp/1

Ijsthee  
• Natuurlijke ingrediënten
• Geen toegevoegde suiker
• Geen kleurstoffen
• Geen bewaarmiddelen
• Bron van vitaminen
• Blikje van 25 cl
• Pak van 24 stuks  

18311 Kombucha en rozebottel  verp/1
18411 Groene thee en Ginkgo biloba  verp/1
18511 Gember en drakenvrucht  verp/1
18811 Zwarte bes en ginseng  verp/1

Ijsthee Pure Infusion  
• Natuurlijke ingrediënten
• Geen toegevoegde suiker
• Geen kleurstoffen
• Geen bewaarmiddelen
• Caloriearm
• Flesje van 33 cl
• Pak van 18 stuks  

53931 Black Tea  verp/1
53936 Rooibos  verp/1
53938 Green Tea  verp/1
53939 White Tea  verp/1
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Water Aquarel  
• Natuurlijk bronwater
• Laag mineraalgehalte  

Pak van 24 stuks
53817 flesje van 33 cl  verp/1
53799 flesje van 50 cl  verp/1
Pak van 6 stuks
53795 fles van 1,5 l  verp/1

Water Spa Reine  
• Natuurlijk mineraalwater
• Belgisch kwaliteitsproduct
• Laagste mineraalgehalte van Europa  

Pak van 24 stuks
549 flesje van 33 cl  verp/1
51794 flesje van 50 cl  verp/1
Pak van 6 stuks
051795 fles van 1 l  verp/1
51865 fles van 1,5 l  verp/1

Water Vittel  
• Natuurlijk mineraalgehalte
• Bron van essentiële mineralen  

Pak van 24 stuks
51911 flesje van 33 cl  verp/1
51920 flesje van 50 cl  verp/1
Pak van 6 stuks
51930 fles van 1,5 l  verp/1

Water Bru  
• Flesje van 50 cl
• Natuurlijk lichtsprankelend  

mineraalwater
• Belgisch kwaliteitsproduct
• Laag zoutgehalte
• Pak van 24 stuks  

05180   verp/1

Water Spa Intense  
• Intens bruisend
• Zoutarm en licht gemineraliseerd  

Pak van 24 stuks
051741 flesje van 33 cl  verp/1
51780 flesje van 50 cl  verp/1
Pak van 6 stuks
51840 fles van 1,5 l  verp/1

Water Spa  
• Flesje van 50 cl
• 0 Kcal  

Pak van 24 stuks
51876 Touch of grapefruit  verp/1
51886 Touch of lemon  verp/1

Water San Pellegrino  
• Bruisend mineraalwater  

Pak van 24 stuks
53665 flesje van 50 cl  verp/1
Pak van 6 stuks
53660 fles van 1 l  verp/1

Water Perrier  
• Bruisend mineraalwater  

Pak van 24 stuks
53195 flesje van 50 cl  verp/1
Pak van 6 stuks
53193 fles van 1 l  verp/1

Aromatiserend water  
• Flesje van 50 cl
• Bruisend mineraalwater
• Pak van 24 stuks  

53203 smaak: limoen  verp/1
532050 smaak: citroen  verp/1

Water
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GREATNESS
NATUREFROM

healthy

TEA
AZ2748 AriZona Green Tea Ginseng & Honey
AZ2750 AriZona Pomegranate Green Tea

JUICES
AZ2742 AriZona Mucho Mango Juice
AZ2744 AriZona Watermelon Juice

ILKO10 Illy RTD Cappuccino
ILKO25 Illy RTD Latté Machiato

VMA1050 Vitamin Well Reload
VMA1060 Vitamin Well Antioxidant

CP330CA Cawston Press Cloudy Apple
CP330AR Cawston Press Apple & Rhubarb

LMGT00  Little Miracles Green Tea
LMWT00  Little MIracles White Tea

NEAT04 N’eat Red Berries & Quinoa Fruit Bar
NEAT03  N’eat Blueberries & Chia Seeds Fruit Bar 

47007  Cocoa Delight
47008  Berry Delight
47009  Peanuts Delight

R108CR  Chocolate Bar Super Coconut BIO
R108SS  Chocolate Bar Sweet and Salty BIO

 
 

 

» Vegan
» Gluten free

» Dairy free 

» Vegan  
» Gluten free  
» Dairy free

appelsap in 
combinatie met 

» Vegan
» Gluten free
» Dairy free

» Bio
» Fairtrade
» Vegan
» Gluten free
» Dairy free

» Vegan » Dairy free » Bio » Vegan » Dairy free

BAR 45 grBAR BAR
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Speculoos  
• Kleine lotus speculooskoekjes
• Individueel verpakt
• Dispenserdoos van 150 stuks  

47058   verp/1

Speculoos  
• Individueel verpakt
• Doos van 400 stuks  

047054   verp/1

Koekjes Jules' Finest  
• Mengeling Jules' Finest
• 7 variëteiten
• Doos van 250 g  

001555   verp/1

Boterwafels  
• Wafeltje van 6 g
• Doos van 120 stuks  

048443   verp/1

Koekjes Jules' Selection  
• 4 soorten
• 6,1 g per koekje
• Pak van 300 stuks
• Afzonderlijk verpakt  

048444   verp/1

Koekjes  
• Assortiment van 230 stuks
• Individueel verpakt
• Inhoud: 

- 30 x Bretonse galette 
- 50 x fijne galette 
- 50 x speculoos met chocolade 
- 100 x speculoos  

471010   verp/1

Koekjes Fortuna  
• Doos van 400 g  

02400T   verp/1
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Koekje Pick Up  
• Gewicht: 28 g
• Doos van 24 stuks  

16005T   verp/1

Chocolade  
• Reep van fairtrade chocolade
• Kan pinda bevatten en sporen van ei, gluten en noten
• Geschikt voor vegetariërs, niet geschikt voor veganisten  

576701 melkchocolade  verp/1
576801 melkchocolade met karamel en zeezout  verp/1

Snoep Hartmint  
• Muntsmaak
• Zakje van 3 kg  

22500T   verp/1
Snoepjes  
• Smaak: citroen
• Zakje van 1 kg  

24631   verp/1
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Snoep  
• Zakje van 100 g  

1400011 zuurtjes  verp/1
140005 zure cola's  verp/1
140014 zure beertjes  verp/1

Snoep  
• Ophangbaar zakje  

Zakje van 130 g
29088 dragibus mix  verp/1
Zakje van 200 g
28990 cola flesjes  verp/1
2900 kersen  verp/1
29020 perziken  verp/1
29100 gouden beertjes  verp/1
29118 funny mix  verp/1

Chips  
• Zakje van 100 g  

46370 naturel  verp/12
46375 paprika  verp/12
46380 bolognese  verp/12
46395 pickles  verp/12

Nootjes Crac A Nut  
• Zakje van 200 g  

45150 paprika  verp/1
45160 barbecue  verp/1
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De Lekkerste  
American cookie  
• Inhoud: 56 g
• Individueel verpakt  

91827   verp/16 Stroopwafels  
• Wafel van 40 g
• Verpakt per 2 stuks  

92905   verp/15

Koekjes Mengelmoes  
• 4 verschillende soorten
• Inhoud: koffiekoekjes, kaneelkoekjes,  

mini wafel toffees en kattetongen
• Individueel verpakt om de versheid te garanderen
• Doos van 150 stuks  

310701   verp/1

Koekjes Potpourri  
• Mix van 8 luxe roomboterkoekjes en chocoladeproducten
• 8 variëteiten: kokosrotsjes, chocolate chip cookies, luxe crème 

biscuits, mini stroopwafels, chocolaatjes melk & puur en chocolade 
miniwafels melk & puur

• Individueel verpakt om de versheid te garanderen
• Doos van 150 stuks  

810772   verp/1

Koekjes bonte mix  
• Bonte mix van populaire koekjes
• 6 variëteiten: twisters, luxe crème biscuits,  

kokosrotsjes, koffiewafeltjes, chocolate chip cookies  
en roomboterkoekjes

• Individueel verpakt om de versheid te garanderen
• Doos van 150 stuks  

810829   verp/1

Friesche Vlag Halvamel  
• Koffiemelk
• Cups van 7,5 g
• Doos van 400 cups  

573702   verp/1

Suikerzakjes  
• Inhoud: 5 g
• Doos van 500 stuks  

673549   verp/1

Koffieroom  
• Cups van 7,5 g
• Doos van 200 cups  

704065   verp/1

Koekjes Bakkers Trots  
• Koekje met karamelsmaak
• Verse, ambachtelijke uitstraling
• Verpakt in stijlvolle pot van ca 150 koekjes
• Fairtrade label
• Greenkey gecertificeerd  

920866   verp/4
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Compacte koelkast  
• Met vriescompartiment
• CFK-vrij, lage energieconsumptie en geluidsarm
• Breed ergonomisch handvat
• Manuele ontdooiing
• Wisselbare deur links/rechts
• Aanpasbare voetjes
• Capaciteit: 46 l
• Ft 44 x 47 x 51 cm
• Kleur: wit
• Geleverd zonder toebehoren
• Energieklasse A++  

DO906KN   verp/1

Koffiezetapparaat Café Gaia  
• Inhoud: 1,2 l
• Voor 10 - 15 tassen
• Druppelstop
• Aan-uitknop
• Automatische uitschakeling
• Waterniveauaanduiding
• Verwijderbare filterhouder
• Vaatwasbestendige onderdelen
• Snoerlengte: 0,88 m
• Koffiezettijd voor een volle kan: 10 min
• Kleur: zwart en metaal  

HD75462   verp/1

Koffiemachine  
Senseo Switch  
• 2-in-1 koffiezetapparaat  

met filterkoffie en koffiepads
• Gebruiksvriendelijke en handige  

DualBrew-technologie
• Capaciteit waterreservoir: 1 l of 7 bekers
• Snoerlengte: 0,8 m
• Frequentie: 50 Hz
• Max. kophoogte: 13 cm
• Pompdruk: 1 bar
• Koffiezettijd voor een volle kan: 8,5 min
• Koffiezettijd voor een beker: 30 s
• Onbreekbare isothermische kan
• Kleur: diep zwart  

HD65926   verp/1

Koffiemachine  
Senseo Viva Café  
• Innovatieve Senseo  

koffieboosttechnologie
• Capaciteit waterreservoir: 0,9 l of 6 bekers
• Snoerlengte: 0,8 m
• Frequentie: 50 Hz
• Max. kophoogte: 12 cm
• Pompdruk: 1 bar
• Koffiezettijd voor één kopje: 30 s
• Koffiezettijd voor twee kopjes: <60 s
• Ft 19 x 31 x 34 cm
• Kleur: roetzwart  

HD65546   verp/1

Waterkoker Daily  
• Inhoud: 1,5 l
• 360° draaibaar
• Scharnierend deksel
• Eenvoudig vullen  

en schoonmaken
• Waterniveauaanduiding
• Plat verwarmingselement
• Beveiligingssysteem
• Snoerwikkelaar
• Antikalkfilter
• Kleur: zwart  

HD46462   verp/1

Waterkoker  
• Inhoud: 1,7 l
• Roterende basis 360° 
• Automatische uitschakeling  

wanneer het water kookt
• Verborgen verwarmingselement
• Aan/uit schakelaar  

met indicatielampje
• Droogkookbeveiliging
• Dubbele waterniveauaanduiding
• Deksel met veiligheidsslot
• Snoeropberging
• Kleur: zwart  

DO9019W   verp/1
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Kruimeldief Wet & Dry  
• Met 4,8 V batterij (met accu)
• Nat en droog systeem met aerodynamisch mondstuk  

FC61420   verp/1

Stofzak Dustbag  
• Standaardformaat voor  

alle cilinderstofzuigers van Philips
• 4-laags synthetisch materiaal  

voor een verbeterde levensduur
• Speciaal sluitsysteem  

FC80210   verp/1

Stofzuiger Go  
• Stofzuiger met stofzakken 
• Krachtige en stille prestatie
• Uit 75 % gerecycleerd materiaal
• Energieklasse B
• Kuipinhoud: 16 l
• Stofzak: 8 l
• Geluidsarm: 74 dB 
• Zuigkracht: 900 W
• Ft 42 x 39 x 35,5 cm
• Zuigslang: 2 m 
• Lengte snoer: 8,5 m
• Gewicht: 5,7 kg
• Kleur: zwart/grijs  

7524184 stofzuiger Go  verp/1
Stofzak
7524191  uit papier, pak van 10 stuks  verp/1

Stofzuiger  
• Stofzuiger zonder zak
• Permanente zuigkracht, dankzij cycloonsysteem
• Dubbele HEPA-filter
• Energieklasse A
• Uitneembaar stofreservoir
• Inhoud stofreservoir: 2 l
• Geluidsarm: 78 dB 
• Zuigkracht: 700 W
• Ft 47 x 32,5 x 29,3 cm
• Buislengte: 85 cm
• Lengte snoer: 6 m
• Gewicht: 7 kg
• Kleur: zwart  

DO7271S   verp/1

Stafiefventilator  
• Posities: omhoog & omlaag 

(regelbaar), vast en oscillerend
• 3 snelheden
• Met drukknoppen
• Draagbaar met handgreep
• Verstelbare hoogte
• Gekruiste voet
• Verbruik: 50 W
• Diameter: 40 cm (16")
• Hoogte: 120 cm
• Gewicht: 3,45 kg
• Kantelhoek: 15°
• Kleur: wit  

CFAN4PS   verp/1

Vloerventilator 
• Zeer stevige en stabiele basis 
• 3 snelheden
• Met drukknoppen
• 3 metalen bladen, verchroomd
• Verbruik: 140 W
• Diameter: 45 cm (18")
• Hoogte: 54,5 cm
• Gewicht: 6 kg
• Kantelhoek: 120°
• Geluidsniveau: 65,4 dB  

CFAN45N   verp/1
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Handdoekdispenser  
• Voor een gecontroleerd  

papierverbruik van papieren  
handdoeken op rol

• Ft 40,3 x 33,5 x 21,6 cm
• Kleur: wit  

90045   verp/1

Papieren handdoeken Classic  
• Dikke, zachte papieren handdoeken  

voor hygiënisch drogen van de handen
• Voor dispenser (ref. 90045)
• 2-laags
• Lengte: 160 m
• Pak van 6 rollen
• Kleur: wit  

460102   verp/1

Papieren handdoeken Basic  
• Rol handdoekpapier, hygiënisch  

en absorberend
• Voor centerfeed dispenser  

(ref. 90120)
• 1-laags
• Kleur: wit
• Lengte: 259,5 m
• Pak van 6 rollen  

74540   verp/1

Papieren handdoeken Classic  
• Eersteklas zachte  

papieren handdoeken
• Voor centerfeed dispenser (ref. 90120)
• 2-laags
• Kleur: wit
• 400 vel per rol 
• Lengte: 152 m
• Pak van 6 rollen  

481911   verp/1

Papieren handdoeken One Stop  
• Vouwhanddoek voor een betere  

en snellere vochtopname, extra zacht
• Voor dispenser (ref. 90168)
• 2-laags
• Doos van 3024 vel
• Kleur: wit  

345270   verp/1

Zeep voor dispenser  
• Luxe en economische schuimzeep voor Katrin dispensers  

47383 inhoud: 0,5 l, voor 1250 doseringen,  
voor dispenser (ref. 90205),

 verp/1

47321 inhoud: 1 l, voor 2500 doseringen,  
voor dispenser (ref. 90229)

 verp/1
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Washroomconcept Katrin

Toiletpapier Plus  
• Van hoge kwaliteit, huidvriendelijk
• 4-laags
• Kleur: wit
• 150 vel per rol
• Pak van 8 rollen  

13241  verp/1

Toiletpapier Soft Plus  
• Van hoge kwaliteit
• 3-laags
• Kleur: wit
• 250 vel per rol
• Pak van 8 rollen  

11711   verp/1

Toiletpapier Classic  
• Van hoge kwaliteit, huidvriendelijk
• 2-laags
• Kleur: wit
• 400 vel per rol
• Pak van 8 rollen  

14293   verp/1

Toiletpapier Classic  
• Van hoge kwaliteit, huidvriendelijk
• 2-laags
• Kleur: wit
• 200 vel per rol
• Pak van 6 rollen  

77152   verp/1

Toiletpapier Classic Gigant  
• Mini jumbo rol van hoge kwaliteit
• 2-laags
• Kleur: wit
• 1600 vel per rol
• Pak van 12 rollen  

106108   verp/1

Toiletpapier Classic Gigant  
• Jumbo rol van hoge kwaliteit
• 2-laags
• Kleur: wit
• 2720 vel per rol
• Pak van 6 rollen  

106252   verp/1

Keukenrol Classic  
• Van hoge kwaliteit, zacht en sterk absorberend
• 2-laags
• Kleur: wit
• 50 vel per rol
• Pak van 4 rollen  

226318   verp/1
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Handdoekdispenser Aquarius  
• Voor handdoeken C-vouw
• Optimale hygiëne: doek wordt alleen  

aangeraakt door gebruiker zelf
• Gemakkelijk bij te vullen  

en te onderhouden
• Ft 40,7 x 31,7 x 14,7 cm
• Kleur: wit  

K6954   verp/1

Handdoeken  
• Voor dispenser Aquarius (ref. K6954)
• 2-laags handdoeken gevouwen
• Naturel
• Pak van 20 wikkels  

K6811 Z-vouw, 180 handdoeken, ft 25 x 23 cm  verp/1
K6810 C-vouw, 140 handdoeken, ft 25 x 33 cm  verp/1

Handdoekdispenser  
Aquarius Slimrol  
• Geschikt voor Slimrol handdoeken
• Snel en makkelijk bij te vullen
• Ft 32,4 x 29,7 x 19,2 cm  
• Kleur: wit

7955   verp/1

Handdoekrol Slimrol  
• Voor dispenser  

Aquarius Slimrol (ref. 7955)
• Unieke Airflex Technologie
• 1-laags
• Kleur: wit  

6621   verp/1

Handdoekrol Ultra Slimrol  
• Voor dispenser  

Aquarius Slimrol (ref. 7955)
• Unieke Airflex Technologie
• 2-laags
• Kleur: wit  

6781   verp/1

Handdoeken  
• Zesgevouwen, 1-laags
• Airflex sterk absorberend
• Pak van 16 wikkels van 110 handdoeken  

K5856   verp/1

Zeepdispenser  
Aquarius  
• Bevordert hygiëne,  

comfort en welzijn
• Kan voor vloeibare- en foamzeep gebruikt worden
• Eenvoudig bij te vullen
• Grote capaciteit
• Ft 23,5 x 11,6 x 11,4 cm  

K6949 wit  verp/1
K7173 zwart  verp/1

Foamzeep Kleenex  
• Voor dispenser Aquarius   

(ref. K6949 en ref. K7173)
• Voor courant gebruik
• Kleur: roze
• Flacon van 1 l  

K6340   verp/1

Luchtverfrisser Aquarius  
• Verspreiding parfum:  

tijd is instelbaar naar keuze
• Uit ABS kunstof
• Kleur: wit
• Ft 21,2 x 12,5 x 8,7 cm  

K6994   verp/1

Vulling voor  
luchtverfrisser Aquarius  
• Inhoud: 300 ml
• Doos van 6 stuks  

K6184 Fresh  verp/1
K6189 Joy  verp/1
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Washroomconcept Kimberly Clark

Washroomconcept Tork

Toiletpapier  
• 4-laags
• 160 vel per rol
• Kleur: wit
• Pak van 4 rollen  

8484   verp/1

Toiletpapier  
• 3-laags
• 350 vel per rol
• Kleur: wit
• Pak van 6 rollen  

K8440   verp/1

Toiletpapier  
• Kleine rollen
• 2-laags
• Kleur: wit  

K8437 210 vel per rol, pak van 12 rollen  verp/1
K84466 600 vel per rol, pak van 6 rollen  verp/1

Toiletpapierdispenser  
Aquarius  
• Bevordert hygiëne, comfort  

en welzijn en helpt om de  
kosten te beheersen

• Vel-voor-vel uitgifte zonder  
de dispenser te hoeven aanraken

• Draagt bij tot vermindering van  
de kruisbesmetting en de  
verspreiding van bacteriën

• Uniek gepatenteerd anti-overvul  
mechanisme zorgt voor eenvoudig  
bijvullen en voorkomt proppen  
en verspilling

• Ft 33,8 x 16,9 x 12,3 cm  

K6946 wit  verp/1
K7172 zwart  verp/1

Ultra gevouwen toiletpapier  
• Voor dispenser Aquarius  

(ref. K6946 en K7172)
• 2-laags
• Lost op in koud water, waardoor ze  

de afvoer niet zullen blokkeren
• Tot 40 % minder gebruik in vergelijking met rollen
• FSC, ISO 14001 en ISO 9001 gecertificeerd
• Ideaal voor kantoor en hotel toiletruimtes
• Zorgt voor minder verspreiding van bacteriën
• Meer comfort en verzorging
• Zachte en absorberende tissues
• Ft 18,6 x 12,5 cm
• 200 vel per wikkel
• Doos van 36 wikkels
• Kleur: wit  

K8408   verp/1

Handdoekdispenser  
• Bescherming tegen overvulling
• Gegarandeerd goede dosering,  

1 handdoek per keer
• Handdoek hangt klaar voor gebruik
• Extra smal ontwerp
• Opent aan de zijkant
• Gemakkelijk na te vullen
• Zorgt voor een lager verbruik
• Ft 30,2 x 44,4 x 10,2 cm
• Kleur: wit  

552000   verp/1

Handdoeken Xpress  
• Voor dispenser  

(ref. 552000)
• 2-laags
• Leaf-bedrukking
• 150 vel per rol
• Pak van 21 wikkels
• Ft 21,2 x 25,5 cm
• Kleur: wit  

100289   verp/1
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Toiletpapierdispenser  
• Voor gebruik van traditioneel toiletpapier
• Smal ontwerp
• Logische constructie
• Tanden voor beter afscheuren
• Ft 28,6 x 15,8 x 15,3 cm
• Kleur: wit  

557000T   verp/1

Toiletpapier  
Extra Soft  
• Voor dispenser  

(ref. 557000T)
• 3-laags
• 170 vel per rol
• Huls lost op in water
• Lengte: 21 m
• Pak van 6 rollen
• Kleur: wit  

110318   verp/1

Toiletpapier  
Advanced  
• Voor dispenser  

(ref. 557000T)
• 2-laags
• 250 vel per rol
• Lengte: 32 m
• Hoogte: 10 cm
• Pak van 8 rollen
• Kleur: wit 

110767   verp/1

Toiletpapier  
Soft Premium  
• Voor dispenser  

(ref. 557000T)
• 4-laags
• 153 vel per rol
• Lengte: 19 m
• Pak van 6 rollen
• Kleur: wit  

110405T   verp/1

Toiletpapierdispenser  
• Papier is altijd beschikbaar  

dankzij de grote capaciteit
• Geen afval
• Half transparant venster
• Makkelijk te zien wanneer  

navullen nodig is
• Optimale rolrem
• Met fiberglas versterkte tanden
• Makkelijk af te scheuren
• Hoge capaciteit, tot 15 standaardrollen
• Ft 43,7 x 36 x 13,3 cm
• Kleur: wit  

554000   verp/1

Toiletpapier  
• Voor dispenser  

(ref. 554000)
• 2-laags
• Lengte: 360 m
• Hoogte: 10 cm
• Pak van 6 rollen
• Kleur: wit  

120272   verp/1

Handdoekrol Advanced  
• Zachte handdoekrol
• 2-laags
• 150 m per rol
• Doos van 6 rollen
• Kleur: wit  

290067   verp/1
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Washroomconcept Tork

Washroomconcept Papernet

Zeepdispenser  
• Compact formaat: aantrekkelijk  

en ruimtebesparend
• Betrouwbaar en drupvrij systeem:  

gegarandeerd goede hygiëne  
en weinig onderhoud

• Hygiënisch gesloten systeem  
met inklapbare fles

• Ft 11,2 x 29,1 x 11,4 cm
• Kleur: wit  

560000   verp/1

Zeep  
• Compatibel met dispenser S1 (ref. 560000)
• Niet-geparfumeerde zeep
• Flacon van 1 l  

620701   verp/1

Desinfecterende zeep  
• Compatibel met dispenser S1 (ref. 560000)
• Bevat 80 % gedenatureerde alcohol (w/w) 

en hoeft niet te worden afgespoeld
• Ontsmet en desinfecteert de handen snel
• Inhoud: 1 l  

4201030   verp/1

Zeep Premium  
• Compatibel met  

dispenser S1 (ref. 560000)
• Milde vloeibare zeep
• Geparfumeerd
• Navulling van 1 l  

420501   verp/1

Handdoeken  
• Voor dispenser  

HyTech (ref. P416144)
• V-vouw
• Gerecycleerd
• 2-laags
• Pak van 250 vel
• Ft 24 x 23 cm  

P406342 wit  verp/15
P406343 extra wit  verp/15
P406344 groen  verp/15

Toiletpapier  
Mini Jumbo Pure  
• Voor Mini Jumbo  

dispenser (ref. P406718)
• 2-laags
• Uit pure cellulose
• 557 vel per rol
• Lengte: 170 m
• Pak van 12 rollen  

P401850   verp/1

Handdoeken  
• Standaard handddoekenrol  

voor centerfeed systeem
• 1-laags
• Uit pure cellulose
• Kleur: wit
• Veilig voor contact met voeding  

416610   verp/1

Handdoeken  
• Z-vouw
• 2-laags
• Uit pure cellulose
• Ft 22 x 24 cm
• Pak van 200 vel
• Kleur: wit
• Veilig voor contact met voeding  

P412009   verp/1

Handdoekdispenser HyTech  
• Voor Z/W-vouw handdoeken
• Kleur: wit
• Ft 33,60 x 29 x 10,80 cm (h x l x d)
• Accessoires voor muurbevestiging bijgeleverd  

416148   verp/1

Handdoekdispenser HyTech  
• Voor centerfeedrollen
• Antibacterieel door  

de zilver-ionen aan de buitenkant
• Kleur: wit
• Ft 30,4 x 22,10 x 22,50 cm  

(h x b x d)
• Accessoires voor muurbevestiging bijgeleverd  

P416144  verp/1
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Washroomconcept Papernet

Zeepdispensers

Toiletpapier Special  
• 100 % gerecycleerd toiletpapier van uitstekende kwaliteit
• Milieuvriendelijk
• Zacht en sterk papier
• 2-laags
• Wit met honingraatpatroon
• Lengte: 460 m
• 400 vel per rol
• Pak van 10 rollen  

P416615   verp/1

Toiletpapier Bio Tech  
• Biologisch actief toiletpapier dat  

tegelijk uw leidingen schoonmaakt
• Gerecycleerd
• Kleur: wit
• 250 vel per rol
• Pak van 8 rollen  

P407576 2-laags, patroon: honingraat  verp/1
P409045 3-laags, patroon: bloemen  verp/1

Handzeep  
• Met 1/4 hydraterende crème
• Voor verzorgde en beschermde handen
• Flacon van 250 ml  

173956   verp/6

Zeep  
• Bevat vochtinbrengende  

en verzorgende bestanddelen
• Parfum: Oosterse citroenthee
• Flacon van 300 ml  

928146   verp/1

Handzeep Flo  
• Ecologische handzeep  

voor milde reiniging  
van de handen

• Bloemenparfum  

4000516 flacon van 500 ml  verp/1
4000517 flacon van 5 l  verp/1

Handzeep  
• Op basis van natuurlijke zeep
• pH-neutraal
• Flacon van 250 ml  

BE90505   verp/6

Luchtverfrisser T.CELL 2.0  
• Een oplossing voor een continue geurcontrole
• Geruisloze en discrete werking
• Kan op gelijk welke locatie worden aangebracht
• Optie tussen 30 of 45 dagen geur
• Werkt met waterstof die 100% recycleerbaar is
• Dispenser werkt zonder batterijen
• Geleverd zonder vullingen  

1957531 zwart  verp/1
1957532 wit  verp/1
Navulling, cassette van 24 ml
1957521 lentebloesem  verp/1
1957525 marinefris  verp/1
1957526 munt  verp/1

Handzeep Method  
• Ecologische handzeep  

voor milde reiniging van de handen
• Heerlijk parfum
• Levendige kleur
• Vrij van parabenen
• Volledig en snel biologisch afbreekbaar
• Nooit getest op dieren
• Fles van 354 ml vervaardigd uit 100 % gerecycleerde PET  

4001783 waterval  verp/1
4001784 franse lavendel  verp/1
4001841 pompelmoes roze  verp/1

Luchtverfrissers
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Textielverfrisser Classic 
• Verwijdert vieze geuren uit  

stoffen die u niet kunt wassen
• Laat een frisse geur achter
• Snel en effectief
• Flacon van 500 ml  

221735   verp/1

Luchtverfrisser  
• Aerosol
• Verwijdert ongewenste geuren
• Flacon van 300 ml  

228598 ochtenddauw  verp/1
228628 bloesem  verp/1

Automatische luchtverfrisser  
• Met ingebouwde fotocel
• Werkt op 2 AA-batterijen (bijgeleverd)
• Vulling niet inbegrepen
• Eenvoudig aan de muur te bevestigen  

met een kleefstrip en/of vijzen
• Dispenser wordt best gebruikt in professionele omgevingen
• Voor grote ruimtes met intensief gebruik, centraal te plaatsen
• Ft 13 x 10 x 19 cm  

JO48060   verp/1

Navulling luchtverfrisser  
• Doos van 6 navullingen van 20 ml  

7513063 magnolia & mimosa  verp/2
7513292 groene appel  verp/2

Luchtverfrisser  
• Aerosol
• Spray van 500 ml  

55794 oceaanfrisse geur  verp/1
955793 lavendel en mediterraanse kruidengeur  verp/1

Zakdoeken  
• 3-laags
• Extra zacht
• Doos van 56 zakdoeken  

8825   verp/1

Zakdoeken Superior  
• 2-laags
• Superieure kwaliteit
• Uit pure cellulose
• Doos van 100 zakdoeken
• Kleur: wit  

P411173   verp/1

Zakdoeken  
• 2-laags
• Extra zacht
• Kleur: wit  

K8834 90 zakdoeken, ft 21,1 x 20,1 cm  verp/1
K8835 100 zakdoeken, ft 21,5 x 18,5 mm  verp/1
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• Zacht, aangenaam en hygiënisch
• 2-laags
• 100 vel per doos  

11797   verp/1

Zakdoeken  
• 2-laags
• Extra zacht voor het gezicht
• 100 zakdoeken per doos
• Kleur: wit  

140280   verp/1

Wegwerphandschoenen  
• Uit vinyl
• Transparant
• Gepoederd
• Doos van 100 stuks  

D3077 S  verp/1
D3078 M  verp/1
D3079 L  verp/1
30800 XL  verp/1

Handschoenen  
• Uit nitril
• Poedervrij
• Doos van 100 stuks  

Blauw
D3182 M  verp/1
D3183 L  verp/1
Zwart
D3102 M  verp/1
D3103 L  verp/1

Handschoenen G10  
• Uit nitril 
• Voor links-  

en rechtshandigen
• Kleur: blauw
• Poedervrij  

K90097 M, doos van 200 stuks  verp/1
K90098 L, doos van 200 stuks  verp/1
K90099 XL, doos van 180 stuks  verp/1

Handschoenen  
• Uit latex
• Kleur: wit
• Gepoederd
• Doos van 100 stuks  

D3058 M  verp/1
D3059 L  verp/1

Handschoenen Marigold Plus  
• Extra goede bescherming en lange levensduur
• Mix van latex en nitril handschoenen
• Kleur: geel  

145335 S  verp/1
145336 M  verp/1
145337 L  verp/1
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Schuurspons  
• Synthetische schuurspons
• Ft 70 x 130 mm
• Pak van 6 stuks  

SB57CC geel  verp/1
SB58CC groen  verp/1
SB55CC blauw  verp/1

Schuurspons  
• Voor gevoelige oppervlakken, 

behalve plexiglas
• Reiniging zonder krassen
• Hoge vochtopname
• Spoelt gemakkelijk
• Kleur: blauw
• Pak van 10 stuks  

770   verp/1

Schuurspons Glitzi  
• Verwijdert snel en efficiënt  

aangehecht vuil
• Enkel geschikt voor niet  

gevoelige oppervlakken
• Beschermt nagels en vingers  

dankzij de specifieke vorm
• Kleur: geel/groen
• Pak van 10 stuks  

101397   verp/1

Schuurspons Glitzi Quattro  
• Zachte schuurspons
• Krast de behandelde oppervlakken niet
• Beschermt nagels en vingers dankzij de specifieke vorm
• Pak van 10 stuks  

102564 geel  verp/1
102561 groen  verp/1
102562 blauw  verp/1

Schuurspons  
• Robuust en scheurvast
• Verwijdert alle vuil
• Met zachte handgreep
• CFK vrij
• Ft 9,5 x 7 x 4,5 cm
• Pak van 3 stuks  

471013   verp/1

Schuurspons  
• Verwijdert alle vuil
• CFK vrij
• Ft 8 x 5,5 x 2,8 cm
• Pak van 10 stuks  

471012   verp/1

Spons Miraclean  
• Speciale spons die 26 maal  

effectiever is dan  
een microvezeldoek

• Chemicaliën helemaal  
overbodig, water is voldoende

• Ideaal op kleine maar hardnekkige vlekken
• Mag niet gebruikt worden op geverfde oppervlakken
• Pak van 12 stuks  

102751   verp/1

Schuurspons inox  
• Schuurbol uit roestvrij staal
• Ideaal in de horeca  

voor het intensief schuren  
en het verwijderen van hardnekkig vuil

• Gewicht: 40 g  

100787   verp/5
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• Zeer absorberend
• Ovale vorm
• Kleur: beige
• Ft 20 x 14 x 7 cm  

471318   verp/1

Microvezeldoek  
• Uit 80 % polyester, 20 % polyamide
• Voor grondige reiniging, geen detergent vereist
• Voor droog of vochtig gebruik
• Laat geen strepen achter
• Kleur: blauw en roze 
• Ft 31 x 33 cm
• Pak van 2 stuks  

472327   verp/1

Microvezelreinigingsdoek  
• Voor schoonmaken en afnemen  

van stof, vuil, olie, vet en vingerafdrukken
• Kan droog, met water en/of schoonmaakmiddelen gebruikt worden
• Voor verschillende soorten oppervlakken
• Kleur: geel
• Ft 36 x 32 cm
• Pak van 5 stuks  

SB2010J   verp/1

Microvezeldoek  
• Voor alle oppervlakken
• Uitstekende vuilopname
• Pluist niet
• Voor droog of vochtig gebruik
• Bestand tegen sterilisatie en reinigingsmiddelen
• Ft 38 x 21 cm
• Pak van 10 stuks  

2012YE geel  verp/1
2012RE rood  verp/1
2012GR groen  verp/1
2012BLU blauw  verp/1

Microvezeldoek MicroTuff  
• Gebreid
• Universeel inzetbaar en geschikt voor alle reinigingsmethodes
• Duurzaam en vormvast
• Hoog vuilopnemend
• Pak van 5 stuks  

129163 geel  verp/1
129161 roze  verp/1
129162 groen  verp/1
129160 blauw  verp/1

Microvezeldoek  
• Combinatie PVA en microvezel
• Laat oppervlakken schoon, droog en streeploos
• Ft 38 x 35 cm
• Pak van 5 stuks  

143586 rood  verp/1
143585 blauw  verp/1

Microvezeldoek  
• Volumineuze non-woven microvezel glazendoek in groot formaat
• Droogt streeploos en blinkt glazen, servies en overige afwas
• Eenvoudig schoon te spoelen en sneldrogend
• Ideale rechthoekige vorm voor gebruik  

als glazendoek of keukenhanddoek
• 100 % microvezel
• Wasbaar tot 95 °C, 60 °C aanbevolen
• Kleur: blauw
• Ft 38 x 60 cm
• Pak van 3 stuks  

127045   verp/1

Vaatdoek microvezel  
• 100 % microvezel
• Droogt 2 maal sneller de afwas dan een gewone vaatdoek
• Kleur: wit/blauw
• Pak van 3 stuks  

128425   verp/1
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Poetsdoek  
• Niet geweven
• 80 % viscose en 20 % polypropyleen
• Sterk absorberend
• Meerdere malen wasbaar op 60 °C
• Pak van 10 stuks  

100557V geel  verp/1
100555 rood  verp/1
100554 blauw  verp/1

Sponsdoek Wettex Soft  
• Hoog absorptievermogen van water en vuil
• Soepel 
• Spoelt gemakkelijk
• Kleur: geel
• Ft 25 x 36 cm
• Pak van 10 stuks  

127956   verp/1

Sponsdoek  
• Uit katoen en viscose
• Sterk absorberend door natuurlijke elastische vezels
• Wasbaar tot 95 °C
• Voor gebruik in de keuken, badkamer,  

WC en voor alle gladde oppervlakken
• Geassorteerde kleuren
• Ft 18 x 20 cm
• Pak van 5 stuks  

472225   verp/1

Vaatdoek  
• Uit katoen en synthetische vezels
• Zacht, hygiënisch, absorberend,  

ideaal voor glazen, bestek, borden  
en alle gladde oppervlakken

• Ft 35 x 35 cm
• Pak van 2 stuks  

472425   verp/1

Reinigingsdoekjes op rol  
• Uit viscose en polyester
• Voor nat en droog gebruik
• Vet- en oliebestendig 
• Voor algemene reiniging
• Met de hand afscheurbaar
• Geassorteerde kleuren
• Ft 20 x 40 cm
• Rol van 50 stuks  

473040   verp/1

Zeemdoek  
• Uit viscose en polyester
• Laat geen strepen achter
• Extra absorberend, gemakkelijk en zacht
• Vochtig gebruiken voor ramen, meubels en badkamertegels
• Ft 35 x 40 cm
• Pak van 2 stuks  

474003   verp/1

Dweil  
• Uit katoen en viscose
• Hoge vuilopname
• Sterk absorberend voor  

ruwe en gladde vloeren 
• Ft 50 x 60 cm
• Pak van 2 stuks  

475413   verp/1

Universele huishouddoekjes  
• Uit viscose en polypropyleen
• Sterk absorberend
• Speciale vezels
• Hoge vuilopname
• Wasbestendig 95 °C
• Voor alle gladde oppervlakken
• Geassorteerde kleuren
• Ft 38 x 38 cm
• Pak van 6 stuks  

472016   verp/1
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Geïmpregneerde reinigingsdoekjes  
• Voor het verwijderen van  

hardnekkig vuil van de handen
• Geen water en zeep nodig
• Ook handig voor onderweg
• Formule met vochtregulerende  

en verzachtende bestanddelen,  
huidverzorgend

• 1-laags
• Ft 27 x 27 cm
• 50 doeken per bus
• Kleur: groen/wit  

K7772   verp/1

Reinigingsdoekjes  
• Vochtige schoonmaakdoekjes  

in een hersluitbare verpakking
• Verwijderen  allergenen  

zoals stof en pollen
• Pak van 30 doekjes  

1926522   verp/1

Reinigingsdoeken  
• 1-laags poetsdoek van Airflex materiaal
• Voor éénmalig gebruik 
• Sterker dan traditionele 1-laags poetsdoeken
• Met sterke absorptiekracht,  

maakt schoon zonder uit elkaar te vallen
• Multifunctioneel en ideaal voor  

middelzware poets- en reinigingstaken
• Voor toepassing in drukke locaties  

in combinatie met dispenser om het verbruik  
te beheersen en afval te verminderen

• 525 doeken per rol
• Pak van 6 rollen  

K7493 blauw  verp/1
K7495 wit  verp/1

Reinigingsdoeken L10  
• Airflex: hoog absorberend en sterk
• 1-laags
• 700 doeken per rol
• Pak van 6 rollen
• Kleur: blauw  

7265   verp/1

Reinigingsdoeken X60 Multibox  
• Combirol
• 1-laags
• Sterk Hydroknit materiaal
• Kleur: blauw
• Ft 42 x 24,5 cm
• Doos van 150 stuks  

K8380   verp/1

Reinigingsdoeken Wypall L10 Essential  
• Absorbeert zonder uit elkaar te vallen
• Voor dagelijks gebruik
• Food Approved
• 1-laags
• 300 meter
• Kleur: wit
• Pak van 6 rollen  

K7276   verp/1
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Ontstoffer Duster XXL  
• Met een verlengbaar handvat tot 90 cm
• Het handvat is beweeglijk en kan vastgezet  

worden in verschillende posities
• De Swiffer vangt en houdt het stof vast,  

ook op moeilijk bereikbare plaatsen zoals plafonds,  
de bovenkant van hoge meubels, enz.

• Inclusief 2 navullingen  

P291090  Duster XXL  verp/1
2915570  navulling van 15 stuks  verp/1

Ontstoffer XXL Kit  
• Voetstuk van 42 cm breed
• Ergonomische, lange steel met flexibele, draaiende kop
• Elektrostatische doekjes die stof, vuil,  

haren en kruimels verwijderen
• Inclusief 8 navullingen  

979949  XXL Kit  verp/1
221772 navulling van 16 stuks  verp/1

Stofwisdoekhouder  
• Trapeziumvorm met rubberen lamellen voor stofwisdoeken
• Haalt snel en gemakkelijk al het stof van alle vloeren
• Ft 55,1 x 7,0 x 10,3 cm
• Voor stofwisdoeken ref. 101028  

122784   verp/1

Stofwisdoek  
• Trekt stof aan als een magneet
• Eenmalig gebruik
• Handig en snel op alle harde vloeren
• Voor stofwisdoekhouder ref. 122784
• Kleur: roze
• Pak van 50 stuks  

101028   verp/1

Borstel  
• Zachte borstelharen in zijde
• Verkocht zonder steel
• Compatibel met elke standaard steel
• Ft 59 x 38,5 x 10,5 cm  

C950600   verp/1

Borstel  
• Uit ongelakt hout
• PVC haren
• Verkocht zonder steel
• Breedte: 29 cm  

470212   verp/1

Kokosborstel  
• Houder uit ongelakt hout
• Verkocht zonder steel  

470202 breedte: 32 cm  verp/1
4702010 breedte: 60 cm  verp/1

Schuurborstel met anker  
• Breedte: 23 cm
• Uit ongelakt hout met zuiver tampico haren
• Verkocht zonder steel  

470211   verp/1
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Vloertrekker  
• Praktisch en ergonomisch
• Voor verschillende vloeren en wanden
• Flexibel rubber blad voor verwijdering vloeistoffen  

en droog en los vuil
• Verkocht zonder steel  

141974 breedte: 45 cm  verp/1
141975 breedte: 60 cm  verp/1

Aluminium steel  
• Houdgreep met antislipfunctie
• Vaste aluminium steel
• Hoogte: 145 cm
• Met ergonomische handgreep  

506267   verp/1

Borstelsteel  
• Uit ongelakt hout
• Lengte: 1,20 m
• Diameter: 22,5 mm  

470231   verp/1

Vloerwisser  
• Met metalen frame
• Met zwarte mousse
• Verkocht zonder steel
• Breedte: 45 cm  

4704010   verp/1

Emmer  
• Inhoud: 12 l
• Kleur: zwart  

1250250   verp/1

SuperMocio 3Action mop  
• Microvezel strips voor  

het gemakkelijk verwijderen van vet 
• Rode 3D- zones voor het opvangen  

van grotere vuildeeltjes
• Rode schuurstrip voor het verwijderen 

van hardnekkig vuil en gedroogde 
vuilvlekken

• Ovale connectie laat toe gemakkelijk 
tot in de hoeken te reinigen

• Materiaal franjes: non-woven  
microvezelmateriaal in blauwe kleur 
voorzien van een rood 3D reliëf voor  
het opvangen van vuildeeltjes

• Materiaal mophoofd: rode kunststof
• Geleverd met telescopische steel  

met Easy click technologie: de kop 
wordt in 1 click vervangen

• Verstelbaar in hoogte: 83 tot 143 cm  

151779 mop  verp/1
137477  navulling  verp/1

Mop Ultraspeed MicroPlus  
• Microvezel mop
• Hoge reinigingsprestaties op alle type vloeren
• Diagonale nylon-zones om hardnekkig vuil te verwijderen
• Minimale wrijvingskracht  

143222   verp/1

Microvezel vlakmop  
• Voor schoonmaken en desinfecteren
• Heeft zowel flappen als pockets
• Maximale wastemperatuur: 90 °C  

B85112B vlakmop, ft 43,5 x 14 cm  verp/1
E305GRY steel uit aluminium, grip diameter: 2,35 cm, hoogte: 139 cm  verp/1
BU-400 mophouder, ft 40 x 10 cm  verp/1

Schoonmaaksysteem Ultraspeed Mini  
• Inhoud: 

- 10 l emmer met compacte uitwringpers 
- Ultraspeed mini frame 
- Ultraspeed mini microvezelmop (ref. 131532)

• Uit staal en PP
• Steel apart bestellen (ref. 129618)
• Kleur: grijs en blauw  

129672  schoonmaaksysteem  verp/1
129618  telescoopsteel  verp/1
131532  mop  verp/1
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Pulse Set Hygen  
• Mopsteel met ingebouwd vloeistofreservoir  

en een aluminium frame van 40 cm
• Inclusief 2 moppen (ref. 47788)
• Navulbaar reservoir met grote inhoud van 0,6 l,  

waarmee tot 80 m² vloerruimte kan worden gereinigd  

Q969SET   verp/1

Microvezel mop Hygen  
• Verwijdert tot 99,9 %  

bacteriën en verbruikt  
tot 90 % minder water

• Bestand tegen bleekmiddel
• Kan tot 500 wascycli aan
• Makkelijk te verwijderen  

d.m.v. klittenband hechting
• Ft 40 x 14 x 1,6 cm
• Voor ref. 55158 en Q969SET  

47458   verp/1

Microvezelmop Hygen  
• Voor vochtig reinigen
• Verwijdert tot 96,8 %  

micro-organismen en verbruikt  
tot 90 % minder water

• Bestand tegen bleekmiddel
• Kan tot 500 wascycli aan
• Makkelijk te verwijderen d.m.v.  

klittenband hechting
• Ft 40 x 14 x 1,6 cm
• Voor ref. 55158 en Q969SET  

47788  verp/1

Microvezel vlakmop Hygen  
• Voor verwijdering van micro-organismen  

met niet-desinfecterend neutraal 
schoonmaakmiddel

• Voor het verwijderen van moeilijke, 
ingedroogde vlekken

• Ultra-absorberende mop absorbeert  
tot 0,7 l vloeistof, tot 90 %  
minder waterverbruik

• Ft 40 x 14 x 1,6 cm
• Voor ref. 55158 en Q969SET  

R050647   verp/1

Quick-Connect houder Hygen  
• Met vlak profiel waarmee u gemakkelijk  

onder meubels en apparatuur kunt komen
• Vereenvoudigt het reinigen in hoeken, 

langs plinten en moeilijk bereikbare plaatsen
• Breedte: 40 cm
• Veilig toe te passen in bv. MRI-ruimtes  

door de lichte aluminium constructie
• Antisliptop voorkomt wegglijden tegen gladde wand of ruit  

55158 Quick-Connect houder Hygen  verp/1
750000 steel, lengte: 147 cm, kleur: geel  verp/1
760000 ergonomisch gebogen handgreep voor trek- of 

duwbewegingen, lengte: 115 - 186 cm, kleur: geel 
 verp/1
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Raamwisser  
• Uit kunststof
• Breedte: 25 cm  

470411   verp/1

Raamwisser  
• Met inox frame
• Breedte: 35 cm  

470412   verp/1

Stofblik met veger  
• Uit PVC
• Geassorteerde kleuren: rood en olijfgroen  

4706010   verp/1

Afwasborstel  
• Rond
• Geassorteerde kleuren: rood en olijfgroen  

470621   verp/1

Dustpan  
• Snel en effectief resultaat met een minimum inspanning
• Lichtgewicht duurzame aluminium steel
• Ergonomische handgreep
• Ophangbaar  

119909 vloertrekker  verp/1
119918 borstel  verp/1
512361 gesloten vuilnisblik  verp/1

Stofblik met steel Lobby Pro  
• Uit zwarte PP
• Metalen steel met vinyl afgewerkt
• Voor moeilijk te bereiken hoeken
• Ft 16 x 94 cm  

637400B borstel met steel  verp/1
253100B stofblik met steel  verp/1
253500B bevestigingshaak  verp/1
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Zelfklevende badkameraccessoires

Kleefroller  
• Voor het verwijderen van pluisjes  

en haren van kledij, zetels, enz.
• Kleefrol is vervangbaar
• Rol van 8 m in 56 vellen voorgesneden  

LINTD56 kleefroller  verp/1
LINTR56 navulling  verp/1

Toiletborstelset  
• Kleur: wit  

470611   verp/1

Toiletrolhouder Smooz  
• Minimalistisch afgerond ontwerp dat in het interieur van elke 

badkamer past
• Met een hoogglans verchroomde afwerking
• Kan bevestigd worden met een zelfklevende oplossing
• Kan achteraf gemakkelijk worden verwijderd  

zonder lijmresten en elders bevestigd worden  

40314   verp/1

Toiletborstelset Smooz  
• Kan stevig aan de muur bevestigd worden
• Met gebruik van de gepatenteerde  

tesa Power Kit technologie lijm worden  
de oppervlakken niet beschadigd

• Te bevestigen met lijm, zonder boren
• Kan achteraf gemakkelijk opnieuw  

gemonteerd worden
• Inclusief montagekit  

40316   verp/1

Handdoekhaak Smooz  
• Mooi afgerond ontwerp dat bij elke badkamer past
• De hoogglans afwerking is roestvrij en staat  

garant voor een lange levensduur
• Met een zelfklevende montage-oplossing zonder te boren
• Verwijderen zonder lijmresten
• Eenvoudig verplaatsbaar  

40318   verp/1

Zeeppomp Smooz  
• Met een hoogglans verchroomde afwerking  

en een houder gemaakt van gesatineerd glas
• De dispenser wordt gemonteerd met  

een zelfklevende oplossing zonder boren  
of extra gereedschap

• De dispenser kan eenvoudig worden verwijderd  
en elders opnieuw worden gemonteerd

• Bevat 200 ml en kan makkelijk bijgevuld worden  

40323   verp/1

Zeephouder Smooz  
• Schaal uit gesatineerd glas wordt perfect aangevuld  

door de glanzend verchroomde afwerking van de beugel
• Omdat de houder met lijm wordt bevestigd, is boren niet nodig
• Na 12 uur droogtijd bereikt de lijm zijn maximale prestatie
• Het verwijderen van de zeephouder is eenvoudig
• De houder kan moeiteloos elders worden teruggeplaatst  

40324   verp/1
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EEN PROPER KANTOOR
DOE JE ZO

KEUKEN 

Gebruik schone doeken en vervang de
doeken regelmatig. Denk eraan dat  
desinfecterende middelen niet goed  
werken op vuile of vettige oppervlakken. 
Reinig deze eerst met heet water of een 
keukenontvetter. Ook een goede  
handhygiëne is belangrijk in de keuken.

SANITAIRE RUIMTES 

Zorg voor een proper toilet.  
Voorzie een  
handdoekdispenser
om de handen af te drogen,  
geen kruisbesmetting.
Plaats een luchtverfrisser,
zo vermijd je ongewenste
geurtjes.
Een zeepdispenser zorgt
voor propere handen bij  
elk toiletbezoek.

RECEPTIE

Reinig regelmatig alle  
oppervlakken die vaak  
aangeraakt worden.

BURELEN/VERGADERZALEN

Zorg voor orde en netheid. Een  
rommelig kantoor maakt geen goede  
indruk voor de bezoekers. Maak  
regelmatig schermen, toetsenborden
en telefoon schoon. Voorzie eventueel  
desinfecterende producten voor een  
goede handhygiëne van de collega’s.
Verlucht regelmatig alle ruimtes.
Neem regelmatig het stof weg.
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Allesreiniger Techno Multi  
• Geconcentreerde ecologische  

interieurreiniger voor  
professioneel gebruik

• Citrusgeur
• Verwijdert eenvoudig vuil  

van waterbestendige  
oppervlakken

• Laat geen residu na
• Flacon van 5 l  

4001237   verp/1

Allesreiniger Floreal Fresh  
• Geconcentreerde formule  

voor alle waterbestendige  
oppervlakken  
(ook voor sanitaire ruimtes)

• Bloemenparfum  
met langdurige werking

• Flacon van 5 l  

4001632   verp/1

Allesreiniger  
• Reinigt en ontvet vlug en doeltreffend
• Geschikt voor het reinigen van vloeren,  

keuken werkbladen en harde afwasbare oppervlakken
• Geur met langdurige werking
• Flacon van 5 l  

4084500 oceaanfris  verp/1
154513 citroenfris  verp/1
901209 katoenbloesem  verp/1

Allesreiniger  
• Reinigt en ontvet zonder strepen  

achter te laten
• Citroengeur
• Flacon van 500 ml  

593153   verp/1

Allesreiniger Blossom  
• Geconcentreerde vloeibare gel
• Doordringt en verwijdert het vuil  

makkelijker dankzij zijn krachtige  
formule met 2,5 keer meer kracht  
in elke druppel

• Overal te gebruiken: verdund  
op de vloer of onverdund op  
het aanrecht, verticale oppervlakken,  
keuken of badkamer

• Vleugje bloesem
• Flacon van 600 ml  

168078   verp/1

Allesreiniger  
• Voor waterbestendige oppervlakken en/of vloeren
• Sterk vuiloplossend vermogen
• Voordelig in gebruik
• Flacon van 5 l  

7517869 dennenfris  verp/1
7517870 oceaanfris  verp/1
7517872 citroenfris  verp/1

Allesreiniger  
• Geconcentreerde 

universele ontvetter
• Verwijdert hardnekkige vlekken
• Voor waterbestendige oppervlakken
• Aangenaam parfum
• Gebruiksklare oplossing
• Flacon van 5 l  

848164 ontvetter, goed voor 333 l gebruiksklare oplossing  verp/1
874682 Fresh Force, goed voor 2.500 l gebruiksklare oplossing  verp/1
874684 Original, goed voor 2.500 l gebruiksklare oplossing  verp/1
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Multi-oppervlak reiniger  
• Geschikt voor het dagelijks reinigen  

en ontsmetten van togen, tafels,  
stoelen, deuren, enz.

• Doodt 99,99 % van de bacteriën
• Ondersteunt u om te voldoen  

aan de HACCP principes
• Flacon van 750 ml  

100992   verp/1

Vloerreiniger  
• Voor het reinigen van delicate  

oppervlakken zoals marmer,  
parket en hout

• Frisse en langdurige geur
• Naspoelen overbodig  
• Flacon van 1 l

239563  verp/1

Keukenontvetter  
• Professionele, krachtige  

keukenontvetter
• Zeer effectief voor werkbladen  

en apparatuur zoals friteuses,  
potten en pannen, enz.

• Flacon van 750 ml  

188679   verp/1

Keukenontvetter  
• Professionele, krachtige  

keukenontvetter
• Verwijdert moeiteloos vet  

en ingebrand vuil
• Hecht aan verticale oppervlakken
• Niet corrosief, geschikt voor aluminium
• Flacon van 750 ml  

7517913   verp/1

Roestvrij staal- en glasreiniger  
• Verwijdert efficiënt en snel vuil,  

roetvlekken en vingerafdrukken
• Geeft een schitterend resultaat
• Flacon van 750 ml  

7517939   verp/1

Gel bleekmiddel  
• Gecombineerde formule  

van reinigingsingrediënten  
en bleekmiddel

• Reinigt en verwijdert efficiënt vlekken
• Verspreidt een aangename frisse geur
• Flacon van 5 l  

7517895   verp/1

Oven- en grill reiniger  
• Geschikt voor reinigen van ovens,  

grills, roosters en bakplaten
• Verwijdert hardnekkig vuil  

en aangekoekte voedselresten 
• Flacon van 750 ml  

7517917   verp/1

Schuurmiddel  
• Voor harde oppervlakken 

in keukens en badkamers
• Gemakkelijk afspoelbaar
• Laat geen strepen na
• Krast niet  

Flacon van 750 ml
8710908 crème citroen  verp/1
Flacon van 2 l
1008612 crème citroen  verp/1
7514248 met bleekwater  verp/1
861231 crème  verp/1
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Glasreiniger  
• Voor glazen oppervlakken en spiegels
• Verwijdert vingerafdrukken  

en andere vlekken
• Voor een streeploos resultaat
• Ook voor andere harde,  

waterbestendige oppervlakken
• Flacon van 750 ml  

6561322   verp/2

Glas- en allesreiniger  
• Kant- en klare formule
• Streeploos resultaat
• Efficiënte reinigingskracht
• Citroenparfum
• EU Ecolabel & Cradle to Cradle  

4002718 flacon van 500 ml  verp/1
4002092 flacon van 5 l  verp/1
4140000 doseerpomp  verp/1

Schuurmiddel Cream Clean  
• Geschikt voor krasbestendige  

oppervlakken in metaal, RVS en email
• Chroomneutraal
• Ontvet en reinigt krachtig
• Absorbeert vieze geuren
• Geurloos
• Eu Ecolabel & Cradle to Cradle  

Certified GOLD  
• Flacon van 1 l

4002821  verp/1

Glasreiniger  
• Gebruiksklare spray voor streeploze  

reiniging van glas
• 100 % biologisch afbreekbaar
• Bevat plantaardige ingrediënten  

verkregen uit hernieuwbare bronnen
• Flacon van 750 ml  

1891496    verp/6

Interieurreiniger  
• Geconcentreerd reinigingsmiddel  

voor gebruik op harde oppervlakken,  
zoals vloeren, muren, deuren,  
plafonds, enz.

• 100 % biologisch afbreekbaar
• Flacon van 5 l  

1892011   verp/1

Desinfecterende spray  
• Gebruiksklare reinigings- en  

desinfectiemiddel voor alle  
oppervlakken op plaatsen waar  
voedsel wordt bereid

• Zeer effectief tegen een breed  
scala van micro-organismen,  
helpt hygiëne- en voedselveiligheid  
te verbeteren

• Flacon van 750 ml  

1892318   verp/1

Reiniger voor koffiemachines  
• Alkalische reiniger met actieve chloor
• Speciaal ontwikkeld voor  

de verwijdering van koffie-, thee-,  
cacao- en melkaanslag op  
alle soorten koffiemachines

• Bevat ingrediënten ter voorkoming  
van kalkopbouw bij hard water

• 1 doseerdop per pak van 2 flessen
• Flacon van 2 l  

1978270   verp/1

Ontkalker  
• Geconcentreerde zure reiniger  

voor de verwijdering van kalk van  
keukenapparatuur en -materialen

• Verminderde impact op het milieu
• Flacon van 1 l  

1892014   verp/1

Ontkalker voor koffiemachines  
• Voor het effectief ontkalken van  

heetwaterreservoirs en onderdelen  
van koffie- en espressomachines

• Biologisch afbreekbaar
• Machine goed reinigen na gebruik
• Flacon van 1 l  

1874421   verp/1

Koffiemachines
zie p.30

Koffiemachines
zie p.30
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Bleekwater  
• Ontsmet, ontvlekt, bleekt en ontgeurt
• Flacon van 1,5 l  

962700   verp/1

Ontstopper Drain Blitz  
• Ecologische ontstopper  

voor professioneel gebruik
• Lost de verstoppingen van papier,  

zeep, vet, haar, kalk, zeep en andere  
organische materialen op

• Tast de leidingen niet aan
• Geurloos
• Vrij van chloor- of andere  

halogeenverbindingen en  
van minerale zuren

• Flacon van 1 l  

4003096   verp/1

Protector schimmelbestendig  
• Reduceert het vochtopnemend  

vermogen van behandelde  
oppervlakken en voorkomt  
de ontwikkeling van schimmels

• Effectieve bescherming gedurende 2 jaar
• Geschikt voor (vrijwel) alle poreuze  

ondergronden onderhevig aan ongunstige  
luchtvochtigheidsomstandigheden

• Uitermate effectief op plaatsen  
waar thermale bruggen kunnen ontstaan

• Mag niet gebruikt worden op niet-poreuze materialen
• Flacon van 500 ml  

6311343   verp/1

Schimmelvreter  
• Vernietigt onmiddellijk  

schimmel en algen op wanden,  
vloeren en voegen, zowel binnen als buiten

• Geschikt voor de behandeling van zowel  
grote oppervlakken, als hardnekkige  
vlekken en lastig bereikbare plaatsen 

• Resultaat in 10 minuten
• Flacon van 500 ml  

6308289   verp/1

Sanitairreiniger  
• Verwijdert kalksteen,  

vervuilingen en zeepresten
• Levert een schitterend resultaat  

met een langdurige frisse geur
• Flacon van 750 ml  

7517907   verp/1

Sanitairreiniger  
• Verwijdert vlekken  

van hard water en lost  
kalkaanslag op

• De formule helpt watervlekken  
vermijden en voorkomt het  
terugkomen van kalkaanslag,  
zonder uw oppervlakken  
te beschadigen

• Verwijdert eenvoudig kalksporen  
van water en hardnekkige  
kalkafzetting op kraantjes, wastafels,  
badkuipen, toiletten, wand- en vloertegels, enz.

• Reinigt en geeft opnieuw een langdurige glans
• Laat geen sporen na
• Fris en aangenaam parfum
• Flacon van 750 ml  

8001090 gel  verp/1
8960620 spray  verp/1
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Sanitairreiniger Sure  
• Geconcentreerde en  

zeer effectieve reiniger 
• Voor dagelijkse en periodieke  

reiniging van alle waterbestendige  
oppervlakken in sanitaire ruimten

• Voorkomt de opbouw van kalkaanslag  

1891589 flacon van 750 ml  verp/1
1891585 flacon van 5 l  verp/1

Sanitairreiniger  
• Snelwerkende WC-gel: reinigt,  

ontkalkt en verfrist
• Uit hernieuwbare ingrediënten  

van plantaardige oorsprong
• Parfum van natuurlijke oorsprong: dennenfris
• Verdeel de WC-reiniger in de toiletpot  

en onder de rand
• Kort laten inwerken, borstelen en doorspoelen
• Volledig recycleerbare verpakking
• Flacon van 750 ml  

4002366   verp/1

Toiletreiniger WC Daily  
• Reinigt en verfrist 
• Vormt geen gevaar voor porselein,  

afvoerleiding of septische put
• Voorkomt kalkaanslag
• Fris dennenparfum
• EU Ecolabel & Cradle to Cradle
• Flacon van 750 ml  

4002724   verp/1

Toiletreiniger  
• Helpt kalkaanslag te voorkomen
• Exclusieve combinatie  

van tensio-active stoffen
• Zonder gevaar voor septische putten
• Onder de rand aanbrengen,  

borstelen en naspoelen
• Voor sterke bevuiling: laten  

inwerken en naspoelen
• Flacon van 750 ml  

208193   verp/1

Toilethygiëne O2  
• Krachtige hygiënische reiniger
• Reinigt hygiënisch zonder bleekmiddel
• Met actieve zuurstof
• Dringt door en verwijdert kalkaanslag
• Geen bleekvlekken, geen bleekgeur
• Hygiënisch schoon  
• Flacon van 750 ml  

871410   verp/1

Toiletreiniger met javel  
• Sterke sanitairreiniger voor  

een intense en hygiënische reiniging
• Flacon van 750 ml  

141090   verp/1

Urinoirblokken  
• Langdurige citroenfrisse geur
• Houden urinoirs fris  

en vrij van aanslag
• Te gebruiken met urinoirrooster
• Doos van 150 stuks  

7517959   verp/1

Toiletblok Ocean Fresh  
• Voor een optimale hygiëne  

van het toilet
• Reinigt, verfrist en vermijdt  

kalkopbouw
• Aangenaam geparfumeerd
• Blokje van 40 g
• Op blister  

7513513   verp/1
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Ontvochtigers

Afwasproducten

Toiletblokje Flush  
• Langdurige frisheid  

tot wel 5 weken lang
• Blottersysteem waardoor  

je het blok blijft ruiken, ook  
tussen de spoelbeurten door

• Nieuwe antikalkformule die ervoor zorgt  
dat je toilet er stralend schoon uitziet

• Lavendelparfum

6415854  starterskit van 55 ml  verp/1
6416226  navulling met 3 stuks van 165 ml  verp/1

Ontvochtiger Ambiance  
• Bestrijdt condens, vocht en muffe geurtjes
• Optimale vochtopname dankzij uniek luchtcirculatiesysteem
• Geschikt voor gebruik in de woonkamer, slaapkamer, badkamer, 

toilet, enz. 
• Draagt bij aan een optimaal leefklimaat
• Hygiënisch en met veilig anti-lek systeem
• Gemakkelijk te legen en na te vullen
• Inclusief 1 krachtige tab  

6313255 verbruik: 100 g  verp/1
6313256 verbruik: 450 g  verp/1

Navullingen
6313419 doos van 2 tabs van 100 g  verp/1
6313269 doos van 2 tabs van 450 g  verp/1

Handafwasmiddel  
• Reinigt en ontvet krachtig
• Frisse citroengeur 
• Bevat aloe vera, met  

huidverzachtende eigenschappen
• Geen overbodig schuim
• Volledig en snel biologisch afbreekbaar
• Minimale belasting van het waterleven
• Op basis van plantaardige  

en minerale ingrediënten
• Niet getest op dieren  

4004022 flacon van 1 l  verp/1
4110139 flacon van 5 l  verp/1

Afwasmiddel Professional  
• Voor de manuele vaat
• Bevat een frisse citroengeur  

100959 flacon van 1 l  verp/1
959749 flacon van 5 l  verp/1

Handafwasmiddel  
• Voor algemeen gebruik
• Verwijdert doeltreffend  

en snel alle vetten en etensresten
• Ook geschikt voor andere oppervlakken  

zoals ramen, spiegels, tafels en stoelen
• Schuimt langdurig
• Aanbevolen voor professioneel gebruik  

1061525 flacon van 1 l  verp/1
533465 flacon van 5 l  verp/1

Afwasmiddel Fairy Dreft  
• Voor algemeen gebruik
• Verwijdert doeltreffend  

en snel alle vetten en etensresten
• Schuimt langdurig zodat het water  

minder vaak moet worden ververst
• Zuinig in gebruik
• Fris en aangenaam geparfumeerd
• Flacon van 5 l  

800109   verp/1
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Vaatwaspoeder  
• Ontvet krachtig
• Voorkomt glas- en metaalcorrosie
• Toepasbaar in huishoudelijke  

en industriële machines
• In vochtbestendige hersluitbare emmer
• Emmer van 10 kg  

4003093   verp/1

Vaatwastabletten  
• Voorkomt kalkaanslag  

en vlekvorming
• Voorkomt glas-  

en metaalcorrosie
• Ontvet krachtig
• Toepasbaar voor huishoudelijke en industriële machines
• Niet getest op dieren 
• Doos van 68 stuks 

4004064  verp/1

Vaatwastabletten 
 All-in-One Platinum  
• Reinigt glanzend schoon, 

 voor een stralend resultaat
• Met glansspoelfunctie, zoutfunctie,  

metaalglans, glasbescherming
• Helpt vetresten te verwijderen uit de vaatwasser en aanslag van 

vet te voorkomen op leidingen, filters en sproeisystemen
• Voor gebruik in huishoudelijke vaatwassers
• Maakt 2x sneller schoon op korte cycli
• Fosfaatvrij vaatwasmiddel
• Bevat zowel glansspoelmiddel en zout
• Zak van 90 stuks  

186232   verp/1

Vaatwastabletten  
All-in-1 Original  
• Actieve capsules voor  

huishoudelijke vaatwasmachines
• Ingebouwde glasbescherming, metaalglans,  

spoelglans- en zoutwerking
• Lost snel en volledig op
• Maakt 2x sneller schoon op korte cycli
• Fosfaatvrij vaatwasmiddel
• Ook geschikt voor professionele vaatwassers
• Zak van 100 stuks  

186430   verp/1

Vaatwastabletten All-in-One  
• Met ingebouwd detergent, zout,  

spoelglansmiddel en  
beschermingsmiddel voor glaswerk

• Individuele geconcentreerde tabletten  
in een wateroplosbare verpakking

• Gemakkelijk te doseren  

7522969 ECO tabletten All-in-1, zonder fosfaat of parfum,  
pak van 100 stuks 

 verp/1

7521434 Extra Power tabletten All-in-1, krijgen de vuilste potten, 
pannen en borden in één keer proper, pak van 175 stuks 

 verp/1

7515858 tabletten All-in-1, pak van 200 stuks  verp/1

Spoelglans  
• Universeel spoelglansmiddel  

voor vaatwasmachines  
met lange of korte cyclus

• Flacon van 1 l  

7510327   verp/1

Regenereerzout  
• Beschermt uw vaatwasmachine  

tegen kalkaanslag
• Voor het ontharden van het water  

zodat uw vaatwas optimaal  
functioneert

• Zak van 2 kg  

8489945   verp/1

Machinereiniger en -verzorging  
• Ontvet en ontkalkt leidingen,  

sproeiarmen, filter en andere  
moeilijk bereikbare plaatsen

• Verlengt de levensduur van uw  
vaatwasmachine bij maandelijks  
gebruik

• Doos van 3 dosissen  

309138   verp/1
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Waspoeder  
• Voor witte en kleurvaste was
• Bevat geen optische witmakers
• Bloemenparfum
• Zak van 7,5 kg, 

goed voor 214 wasbeurten  

4002748   verp/1

Waspoeder Actilift  
• Voor witte was en lichte kleuren
• Geconcentreerd waspoeder
• Aangename geur
• Formule met dubbele Actilift  

werking: verwijdert vlekken en helpt  
het vasthechten van vezels in  
de vlekken te voorkomen

• Pak van 7,15 kg, goed voor 110 wasbeurten  

865748   verp/1

Waspoeder Formula Pro+  
• Voor witte was
• Geconcentreerd, professioneel 

 wasmiddel in poedervorm
• Aangename geur
• Formule met dubbele Actilift werking:  

verwijdert vlekken en helpt het vasthechten  
van vezels in de vlekken te voorkomen

• Voor industriële wasmachines
• Zak van 13 kg, goed voor 130 wasbeurten  

866497   verp/1

Waspoeder Professional Colour  
• Voor gekleurd (20 °C - 60 °C) en  

wit (20 °C - 95 °C) wasgoed,  
behalve wol en zijde

• Uitstekend resultaat dankzij  
de hoge oplosbaarheid

• Langdurig frisruikend parfum
• Doos van 7,15 kg, goed voor 110 wasbeurten  

911567   verp/1

Ariel wasmiddel Actilift  
• Hoogwaardig geconcentreerd  

vloeibaar wasmiddel. 
• Zeer doeltreffend tegen  

hardnekkige vlekken zoals bloed,  
rode wijn, vet, koffie en thee,  
zelfs bij lage temperaturen

• Bevat geen bleekmiddel
• Pluiswerende werking: laat het linnen  

en katoen er langer als nieuw uitzien
• Flacon van 4,95 l, goed voor 90 wasbeurten  

766427 voor gekleurd wasgoed  verp/1
766519 voor witte was  verp/1

Wasmiddel  
• Voor gekleurde was
• Bevat geen optische witmakers
• Geur: lentefris
• Flacon van 5 l,  

goed voor 71 wasbeurten  

4001628   verp/1

Waspods 3 in 1  
• Super geconcentreerde  

reinigingskracht
• Houden de was langdurig fris
• Doos van 36 pods  

709431 Color  verp/1
709554 Regular  verp/1
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Wasmiddel Extra Strong  
• Voor witte was
• Dit totaalwasmiddel is geschikt voor  

professioneel gebruik en voor alle  
soorten vlekken en textielweefsels

• Zorgt voor een hygiënisch en onberispelijk  
wasresultaat in slechts 1 wasbeurt

• Doos van 7,15 kg, goed voor 110 wasbeurten  

408450   verp/1

Wasmiddel  
• Voor gekleurde en witte was
• Zorgt voor snelle vuil- en vlekverwijdering
• Ook bij lage temperaturen  

en kort wasprogramma
• Op basis van een bleekvrije formule
• Lage pH waarde
• Flacon van 4,95 l, goed voor 90 wasbeurten  

764492   verp/1

Wasmiddel Professional Regular  
• Uitstekende kleurbeschermer  

helpt de frisheid van de kleuren  
te behouden

• Unieke gepantenteerde formule  
tegen pluizen en krimpen

• Zelfs geschikt voor wol en zijde
• Bevat geen bleekmiddel
• Doos van 5,81 kg, goed voor 83 wasbeurten  

8801428   verp/1

Wasmiddel Professional Regular  
• Voor fijnwas
• Uitstekende kleurbeschermer: helpt  

de frisheid van de kleuren te behouden
• Unieke gepatenteerde formule  

tegen pluizen en krimpen
• Zelfs geschikt voor wol en zijde
• Bevat geen bleekmiddel
• Flacon van 5,07 l, goed voor 83 wasbeurten  

8801336   verp/1

Waspoeder XXL  
• Doos van 8,4 kg, goed voor 120 wasbeurten  

1009629 voor witte was  verp/1
1009630 voor gekleurde was  verp/1

Wasverzachter  
• Zeer doeltreffend, zelfs  

na het drogen in de droogkast
• Maakt strijken gemakkelijker  

en vermindert statische elektriciteit
• Helpt de levenscyclus van  

het wasgoed te verlengen
• Geconcentreerd: 4x meer wasbeurten  

dan met een niet-geconcentreerde formule
• Verwijdert onaangename geuren  

299009 Linen Care, flacon van 4 l, goed voor 200 wasbeurten  verp/1
299085 Odour Eliminator, flacon van 3,8 l,  

goed voor 190 wasbeurten 
 verp/1

Wasverzachter Deo Soft  
• Fris geurende wasverzachter
• Verwijdert onprettige geuren en zorgt  

voor een langdurige frisheid
• Flacon van 5 l, goed voor 200 wasbeurten  

849599   verp/1
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Papiermand  
• Rond model uit metaal
• Hoogte: 31,5 cm, diameter: 26 cm
• Inhoud: 15 l  

2910512 lichtgrijs  verp/1
291059 zwart  verp/1

Papiermand  
• Rond model uit metaal
• Perforatierand: 3 cm
• Hoogte: 31,5 cm, diameter: 26 cm
• Inhoud: 15 l
• Kleur: zwart  

9000159   verp/1

Papiermand  
• Vierkant model uit metaal
• Met 4 stoothoeken uit rubber
• Hoogte: 36 cm, diameter bovenaan: 30 cm,  

diameter onderaan: 24,5 cm
• Inhoud: 27 l  
• Kleur: zwart

VB00602  verp/1

Papiermand Iderama  
• Rond model uit PP 
• Met handvaten 
• Makkelijk te reinigen binnenkant 
• Doorschijnende kleur 
• Hoogte: 33,5 cm, diameter: 26,3 cm 
• Inhoud: 15 l  

45354D framboos  verp/1
45319D paars  verp/1
45397D appelgroen  verp/1
45383D turkoois  verp/1
45310D ijsblauw  verp/1

Papiermand  
• Rond model uit kunststof
• Hoogte: 41 cm, diameter: 37,5 cm 
• Inhoud: 30 l
• Kleur: zwart  

183413   verp/1

Papiermand Mondo  
• Rechthoekig model uit kunststof
• Ft 19,4 x 45 x 34,5 cm (b x l x h)
• Inhoud: 18 l  

Papiermand
184064 transparant blauw  verp/1
184013 zwart  verp/1
Inzetbakje, ft 5,8 x 12,4 x 28,4 cm, inhoud: 3 l
1843-05 groen  verp/1
1843-14 blauw  verp/1
Vuilniszakken
1844 pak van 50 zakken, inhoud: 3 l  verp/1

Papiermand  
• Voor het verzamelen van  

te recyclen papierwerk
• Uit 100 % gerecycleerd golfkarton
• Fastfold, in 4 seconden  

op te zetten  

8049301 inhoud: 36 l  verp/1
8049202 inhoud: 69 l  verp/1
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Pedaalemmer  
• Rechthoekige romp uit roestvrij staal
• Zwart deksel uit kunststof
• Intern aangebracht pedaalmechanisme
• Ergonomisch brede voetpedaal, zwart
• Binnenemmers van 9 l uit kunststof, zwart
• Kleur: zilvergrijs  

0622220 2 binnenemmers  verp/1
0633220 3 binnenemmers  verp/1

Pedaalemmer  
• Ideaal voor sanitaire ruimtes
• Romp en vlak deksel van roestvrij staal of gecoat plaatstaal
• Deksel sluit geruisloos 
• Extern aangebracht pedaalmechanisme
• Voetpedaal uit kunststof, zwart
• Uitneembare binnenemmer
• Inhoud: 4 l  

704460 wit  verp/1
704160 zilver  verp/1

Vuilbak BigBox  
• Rechthoekige romp van roestvrij staal of gecoat plaatstaal (4-delig)
• Deksel met ronde, verzonken inwerpopening
• Automatische sluiting: zelfsluitend swingdeksel
• Dekselvergrendeling voor compleet openen van het swingdeksel
• Deksel en bodem van stevig, slagvast kunststof
• Vlak verpakt, maar snel in elkaar gezet
• Behuizing: plaatstaal, zilver
• Deksel / bodem: kunststof, zwart  

0840121 inhoud: 35 l  verp/1
0860221 inhoud: 52 l  verp/1
H158001 opsteekbare zwenkwielen, pak van 4 stuks  verp/1
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Vuilnisbakken

Afvalbak Iris  
• Rond model
• Eenvoudig schoon te maken 
• Geïntegreerde handgrepen
• Rubberen antislip voetjes
• Uit kunststof
• Inox-look
• Inhoud: 50 l  

137667 afvalbak  verp/4
Tunneldeksel
137669 blauw  verp/1
137671 groen  verp/1 Pedaalemmer Hera  

• Perfect inzetbaar binnen de HACCP normen
• Handenvrij deksel met dempingsmechanisme  

Inhoud: 60 l
137757 wit  verp/1
137755 zwart  verp/1
Inhoud: 85 l
137761 zwart  verp/1

Afvalbak  
• Voor efficiënte gescheiden afvalverzameling
• Duurzaam: roest, deukt of splintert niet en is krasbestendig
• Uit polyethyleen  

2956B afvalbak zonder zijvakjes, inhoud: 26,6 l, blauw  verp/1
2950ZW zijbakje, inhoud: 4,5 l, zwart  verp/1

Ronde container Brute  
• Duurzame, veelzijdige container voor intensief gebruik
• Slijtvast en zeer robuust 
• Hoogte: 58,1 cm, diameter: 49,5 cm
• Inhoud: 75,7 l
• Kleur: grijs  

2620GRY container zonder deksel  verp/1
261900 deksel  verp/1
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Vuilnisbakken

Slim Jim Step-On-container  
• Ruimtebesparend, compact
• Geruisloos deksel zorgt voor minder lawaai
• Pedaal van het type 'commercieel gebruik'  

garandeert een langere levensduur
• Interne scharnier voorkomt schade aan de muren
• Eenvoudig te reinigen oppervlak
• Front Step uitvoering
• Kleur: beige  

1883455 inhoud: 15 l  verp/1
1883456 inhoud: 30 l  verp/1
1883458 inhoud: 50 l  verp/1

Mobiele container Basis  
• Makkelijk te legen dankzij  

scharnierend deksel
• Op wieltjes voor makkelijk transport
• Ergonomische handvaten
• Inhoud van 75 kg of 100 l
• Deksel niet inbegrepen  

12901 container zonder deksel  verp/1
Deksel
12902C beige  verp/1
12902V groen  verp/1
12902B blauw  verp/1

Afvalcontainer Slim Jim  
• Efficiënte vorm en grootte  

voor kleine ruimtes
• Duurzaam en breukbestendig
• Met luchtsleuven voor een  

efficiëntere afvalinzameling
• Uit polyethyleen
• Kleur: grijs  

1971258 inhoud: 60 l  verp/1
354060G inhoud: 87 l  verp/1
1980602 onderstel met wielen  verp/1
Deksel
268888Y met handgreep, geel A  verp/1
269288G voor flessen en groen afval, groen B  verp/1
270388B voor papier, blauw C  verp/1
267360 tuimeldeksel, zwart D  verp/1
267400 scharnierend deksel, zwart E  verp/1

A

B

C

D

E
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Vuilnisbakken

Pedaalemmer Ecocasa  
• Rechthoekige pedaalemmer van geborsteld RVS met fingerprint 

proof coating en handige kunststof handgrepen
• Voorzien van gedempt sluitende deksels
•  De twee pedalen geven afzonderlijk toegang tot de kunststof  

binnenemmers voor het scheiden van afval
• De stay-open functie vergrendelt het deksel, voor het makkelijk 

schoonmaken van de afvalbak of wisselen van de afvalzak  

912845 inhoud: 30 + 15 l  verp/1
912846 inhoud: 3 x 15 l  verp/1

Pedaalemmer E-Cube  
• Stijlvolle rechthoekige pedaalemmer  

van mat RVS met extrabreed pedaal
• Kunststof binnenemmer
• Gedempte deksel en stay-open functie
• Ruimte voor een carbonfilter om geurtjes te voorkomen
• Fingerprint proof  

1650217 inhoud: 20 l  verp/1
1650231 inhoud: 50 l  verp/1
1650248 inhoud: 28 + 18 l  verp/1
1667482 inhoud: 10 + 9 l  verp/1

Pedaalemmer Ecofly Step  
• Uit roestvrij staal
• Sluit via een soft-close systeem
• Met stay-open functie
• Fingerprint proof
• Voorzien van wieltjes en handvat  

1712311 inhoud: 20 l  verp/1
1712328 inhoud: 45 l  verp/1
1712335 inhoud: 20 + 20 l  verp/1

Tafelafvalbak  
• Mooi vormgegeven tafelafvalbakje  

van mat RVS
• Het handige vlakke swingdeksel  

sluit automatisch na gebruik
• Inhoud: 1,5 l
• Hoogte: 13,8 cm  

920415   verp/1

Afvalscheider Triomf  
• 3 afvalstromen: papier,  

kunststof en restafval
• Volledig vervaardigd  

uit 100 % gerecycleerde  
kunststof 

• Eenvoudig en hygiënisch te reinigen
• Gemakkelijk te verplaatsen 
• Inhoud: 3 x 45 l
• Ft 38,5 x 110 x 75,5 cm (l x b x h)  

1716340 grijs  verp/1
1716357 zwart  verp/1

Vuilbak Eco Bin  
• Ronde vuilbak uit metaal
• Zeer geschikt voor op kantoor,  

of in een kleine ruimte
• Hoogte: 30,5 cm,  

diameter: 25,5 cm
• Inhoud: 15 l
• Kleur: zwart  

1000715   verp/1

Papiermand met vlamdover  
• Rond model uit metaal
• Hoogte: 30,5 cm,  

diameter: 25 cm
• Inworpopening diameter: 11 cm
• Inhoud: 15 l  
• Kleur: zwart

VB00587   verp/1

Inzetbakje Eco Bin  
• Set bestaande uit 3 losse recyclingcompartimenten 

en 1 afsluitbaar deksel van kunststof
• Een compartiment (blauw) van 7,5 l voor papier
• Twee compartimenten (rood en grijs)  

van elk 3,75 l voor plastic en restafval  

1704156   verp/1

OF + =

110 cm38,5 cm

75,5 cm
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Vuilnisbakken

Vuilbak  
• Uit kunststof
• Geschikt voor wand- of paalbevestiging
• Inhoud: 50 l
• Ft 43,2 x 33,2 x 74,5 cm  

1008551 vuilbak groen  verp/1
1008568 vuilbak oranje  verp/1
1004904 paal met grondankers  verp/1

Afvalbak Durabin 60 l  
• Rechthoekige afvalbak
• Met handvaten
• Ideaal voor afval of recyclage
• Inhoud: 60 l
• Ft 59 x 27,5 x 60 cm (l x b x d)  

0496G grijs  verp/1
8496221 zwart  verp/1
Deksel met handvaten
1849705 grijs  verp/1
8497040 blauw  verp/1

Afvalbak Durabin Square 40 l  
• Vierkante afvalbak
• Ideaal voor afval of recyclage
• Kleur: wit
• Inhoud: 40 l
• Ft 35 x 32 x 61 cm (l x b x d)  

8798010   verp/2

Deksel Fliplid   

8574011 wit-wit  verp/1
8574014 wit-blauw  verp/1
8574051 wit-grijs  verp/1

Afvalbak Durabin 90 l  
• Vierkante afvalbak
• Met handvaten
• Ideaal voor afval of recyclage
• Inhoud: 90 l
• Ft 51,5 x 48,5 x 60,5 cm (l x b x d)  

0474G grijs  verp/1
8474221 zwart  verp/1

Deksel met handvaten, ft 51 x 50,5 x 30,5 cm  

8475040 blauw  verp/1
0475G grijs  verp/1
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Toebehoren voor vuilnisbakken

Vuilniszakken

Referentie Merk Breedte  
(in cm)

Hoogte  
(in cm) Micron Kleur

Aantal 
 zakjes  
/rol

LDPE/ HDPE Literinhoud Geschikt voor deze vuilbakken Verp.

15018 70 110 37 zwart 25 LDPE 120 1650217, 1667482, 88060 1

20013D 70 110 38 blauw 25 LDPE 120 1650217, 1667482, 88060 1

50073 90 110 22 blauw 25 HDPE 210

1008551, 1008568, 137667,
137753, 137755, 137757, 
137759,137761, 137763, 
1650231,1650248, 1716340, 
1716357,1971258, 2620GRY, 
850069,850469, 850569, 
354060G, 8474221

1

50087D 70 110 20 blauw 25 HDPE 120 1650217 1

54831 60 90 25 zwart 20 HDPE 100 6460312 1

55068 70 110 20 zwart 25 HDPE 120 1650217, 1667482 1

55069 60 80 14 zwart 20 HDPE 60 1000715 1

46902 UNIVERSAL PLUS 60 60 10 wit 50 HDPE 50 0513039, 0513119, 0513429, 
1704156, 2956B 1

49918 UNIVERSAL PLUS 50 55 7 transparant 50 HDPE 45 1704156, 2950GR, 2950ZW 1

49919 UNIVERSAL PLUS 63 70 10 transparant 50 HDPE 70 6440312 1

94188 90 120 33 grijs 20 LDPE 240 354060G, 8474221 1

44901 29 33 6 zwart 50 HDPE 30 2950GR, 2950ZW 1

1705467 KOMO 60 80 43 zwart 15 LDPE 60 1000715 1

1705474 KOMO 60 80 50 zwart 20 LDPE 60 1000715 1



RECYCLE
Stijlvolle afvalbakken en recyclingstations voor een schone 

en hygiënische werk- en leefomgeving

DÉ AFVALBAKKEN SPECIALIST
Het grootste en meest gevarieerde assortiment aan afvalbakken, garderobesystemen, 

kantooraccessoires, brievenbussen, kunstplanten en interieurverzorgingsproducten binnen Europa

partner van onder andere: 
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Asbakken

Peukenzuil Tuscan  
• Capaciteit: 600 peuken
• Verbergt afval 

en beperkt geurtjes
• Past bij veel bouwstijlen
• Asopvangsysteem  

met grote capaciteit
• Verankeringspunten  

voor extra veiligheid
• Ft 36 x 36 x 103 cm
• Kleur: zwart  

9W3000Z   verp/1

Peukenzuil Groundskeeper  
• Capaciteit: 500 peuken
• Hygiënische, eenvoudig te  

onderhouden stalen cilinder
• Voorgevormde opening houdt  

sigarettenpeuken verborgen en  
beschermt deze tegen weersinvloeden

• Grote binnenbak uit gegalvaniseerd staal
• Stalen plaat aan de onderkant voegt gewicht  

toe voor stabiliteit en ontmoedigt diefstal
• Ft 31 x 31 x 100 cm
• Kleur: zwart  

257088Z   verp/1

Peukenzuil Metropolitan  
• Capaciteit: 1800 peuken
• Doofplaten uit roestvrij  

staal aan beide kanten
• Duurzame afwerking met  

Uni-Koat-poedercoating
• Ingebouwde sleutelvergrendeling:  

beveiligt het deksel tegen pogingen  
tot opening en verlaagt vervangingskosten

• De basis is voorzien van gaten  
voor standaard 9.525 mm hout-  
of betonbouten (niet meegeleverd), 
en is verzwaard voor extra stabiliteit

• Ft 43 x 109 cm
• Kleur: zwart  

93400BK   verp/1

Peukenzuil Smokers' Pole  
• Capaciteit: 1000 peuken
• Weerbestendige poedercoating 
• Vuurvaste aluminium doofplaat
• Zware basis voor extra stabiliteit  

en veiligheid
• Hoogte: 107,9 cm
• Diameter: 10,2 cm
• Kleur: zwart  

R1BK58   verp/1

Peukenzuil Aladdin  
• Capaciteit: 1000 peuken
• Brandveilig en zelfdovend
• Factory Mutual-goedkeuring
• Zuurstofbeperkend
• Nylon pads om schade te voorkomen
• Roestvrijstalen vergrendeling
• Vernikkelde koperen ketting
• Ft 41 x 98 cm
• Kleur: zwart  

1639EHG   verp/1

Wandasbak Infinity  
• Capaciteit: 700 peuken
• Brede, roestvrije stalen uitdrukplaten
• Bak is eenvoudig te legen 
• Stabiele, verzwaarde vergrendelingsunits  

voorkomen diefstal en breuk
• Ft 46 x 30 cm  

9W3200S   verp/1

Wandasbak  
• Capaciteit: 300 peuken
• 2 speciale doofplaten, geen potentieel  

brandgevaar
• Scharnier aan onderzijde deur voor toegang  

tot brandveilige binnenbak van roestvrij staal
• Met standaard nokkenslot en sleutel
• Inclusief montagemateriaal
• Ft 25,4 x 7,6 x 31,8 cm  

R1012EB gegalvaniseerd staal  verp/1
R1012SS roestvrij staal  verp/1
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Afvalbak met asbak  
• Uit roestvrij staal
• Gegalvaniseerde binnenbak
• Diameter: 24 cm  

1008773   verp/1

Afvalbak met asbak Safe+  
• Ronde metalen afvalbak met vlamdover
• Beschermt tegen brand doordat de luchttoevoer  

wordt afgebroken en vlammen dus geen zuurstof krijgen
• TÜV-gecertificeerd
• Uit staal met een krasbestendige laag epoxy polyester  

333201 inhoud afvalbak: 17 l, inhoud asbak: 2 l, zwart  verp/1
332710 inhoud afvalbak met vlamdover: 60 l, lichtgrijs  verp/1

Afvalbak met asbak  
• Stalen as-papierbak met  

afneembaar afdak en  
drie inworpopeningen

• Voorzien van verzinkte binnenemmer,  
zwarte inzetbak en verchroomde zeef

• Inclusief bevestigingsmateriaal voor vloermontage
• Inhoud: 70 l  

1032501   verp/1

Asbaktegel Comfort  
• De open bodem en binnenbak  

met geperforeerde bodem zorgen  
voor een perfect afwateringssysteem

• Eenvoudig te legen in 3 stappen: 
1. Draai met de (apart te bestellen) sleutel het slot open 
2. Neem het rooster eruit 
3. Neem de binnenbak eruit

• Ft 30 x 30 x 18 cm  

1708994  asbaktegel  verp/1
1709243  sleutel voor tegelasbak  verp/1

Asbaktegel Basic  
• Het is een uitermate geschikt product voor bij de entree 

van openbare voorzieningen, scholen, ziekenhuizen,  
sportlocaties en bedrijfspanden

• Eenvoudig te legen in 3 stappen: 
1. Draai met de meegeleverde sleutel het slot open 
2. Neem het rooster uit 
3. Neem de binnenbak uit

• De open bodem en binnenbak met geperforeerde bodem  
zorgen voor een perfect afwateringssysteem

• Ft 30 x 30 x 18 cm  

1705825   verp/1

Afvalbak met asbak  
• Hoogkwalitatieve roestvrije  

stalen afvalbak, inclusief asbak
• Uitneembare emmer met  

handvat en asbak voor het  
gemakkelijk ledigen en reinigen

• Met antislip beschermingsrand, 
 beschermt ook de vloer

• Inclusief geperforeerd rooster  
en 1,5 kg wit zand voor de asbak

• Inhoud: 17 l (afvalbak) met asbak van 2 l
• Hoogte: 62 cm, diameter: 26 cm  

337323   verp/1
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Verzenddozen

Verzendenvelop  
• Voor het verzenden van films, catalogi, 

tijdschriften, boeken, drukwerken, enz. 
• Extreme knikbestendigheid door stabiel 

golfkarton
• Hersluitbaar met clip
• Omlopende kanten- en hoekbescherming
• Scheurstrip om makkelijk te openen
• De binnenafmetingen zijn vermeld
• Kleur: bruin  

CP01001 ft 150 x 250 x 50 mm  verp/20
CP01002 ft 185 x 270 x 50 mm  verp/20
CP01003 ft 215 x 300 x 50 mm  verp/20
CP01004 ft 235 x 340 x 35 mm  verp/20
CP01007 ft 290 x 400 x 50 mm  verp/20
CP01008 ft 340 x 500 x 50 mm  verp/20

Verzendenvelop  
• Voor het verzenden van films, catalogi, 

tijdschriften, boeken, drukwerken, enz.
• Hersluitbaar met clip
• Omlopende kanten- en hoekbescherming
• ColomPac® zelfklevende sluiting spaart 

tijd en bijkomende sluitmiddelen
• Scheurstrip om makkelijk te openen
• De binnenafmetingen zijn vermeld
• Kleur: wit  

CP01201 ft 170 x 245 x 30 mm  verp/20
CP01203 ft 235 x 310 x 30 mm  verp/20
CP01204 ft 245 x 345 x 30 mm  verp/20

Verzenddoos  
• Voor het verzenden van boeken, 

CD‘s, drukwerk, catalogi, kalenders, 
geschenken, enz. 

• Omlopende kanten- en hoekbescherming 
voor maximale bescherming

• Scheurstrip om makkelijk te openen
• De binnenafmetingen zijn vermeld
• Rolverpakking
• Kleur: bruin  

CP02001 ft 147 x 126 x 55 mm  verp/20
CP02002 ft 217 x 155 x 60 mm  verp/20
CP02004 ft 251 x 165 x 60 mm  verp/20
CP02008 ft 308 x 215 x 80 mm  verp/20
CP02012 ft 325 x 250 x 80 mm  verp/20
CP02014 ft 330 x 270 x 80 mm  verp/20

ColomPac® Euroboxen

Verschillende maten, vele mogelijkheden. 

De dozen met autolockbodem van de Eurobox- 
serie zijn altijd perfect te combineren op de 
europallet, zonder dat er delen uitsteken. 

Dit bespaart ruimte in het magazijn en de  
laadruimte en verlaagt de kosten.

Steeds stapelbaar  
op Europalet
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Verzenddoos  
• Rondom stabiele bufferzone
• Pochette voor begeleidend schrijven
• Gemakkelijk en snel op te zetten
• Omlopende kanten- en hoekbescherming
• ColomPac® zelfklevende sluiting spaart tijd  

en bijkomende sluitmiddelen
• Scheurstrip om makkelijk te openen
• De binnenafmetingen zijn vermeld
• Middenvuller
• Kleur: bruin  

CP06602 ft 215 x 155 x 43 mm  verp/20
CP06604 ft 300 x 212 x 43 mm  verp/20
CP06706 ft 330 x 290 x 120 mm  verp/10
CP06707 ft 460 x 310 x 160 mm  verp/10

Verzenddoos  
• Voor het verzenden van boeken,  

cadeaus, catalogi, hardware en software,  
spelletjes, enz.

• De zelfklevende sluiting bespaart tijd  
en extra sluitmiddelen

• Met geïntegreerde scheurstrip voor  
het snel en eenvoudig openen

• Dubbele dikte voor extra sterkte
• Omlopende kanten- en hoekbescherming  

voor maximale bescherming
• De binnenafmetingen zijn vermeld
• Middenvuller
• Kleur: bruin  

CP03502 ft 250 x 190 x 85 mm  verp/20
CP03503 ft 305 x 230 x 92 mm  verp/20
CP03504 ft 350 x 260 x 70 mm  verp/20
CP03505 ft 350 x 320 x 80 mm  verp/20
CP03506 ft 430 x 310 x 90 mm  verp/20

Verzenddoos voor ordners  
• Geschikt voor A4-ordners met een rugbreedte van 3,5 tot 8 cm
• De zelfklevende sluiting bespaart tijd en extra sluitmiddelen
• Met geïntegreerde scheurstrip voor het snel en eenvoudig openen
• Omlopende kanten- en hoekbescherming voor maximale 

bescherming van de ordners
• De binnenafmetingen zijn vermeld
• Rolverpakking
• Ft 320 x 290 x 80 mm
• Kleur: bruin  

CP05001   verp/20

Verzenddoos voor ordners  
• Geschikt voor A4 ordners met een rugbreedte van 3,5 tot 8 cm
• De zelfklevende sluiting bespaart tijd en extra sluitmiddelen
• Met geïntegreerde scheurstrip voor het snel en eenvoudig openen
• Omlopende kanten- en hoekbescherming voor maximale 

bescherming van de ordners
• De binnenafmetingen zijn vermeld
• Middenvuller
• Ft 320 x 290 x 35-80 mm  

CP05551 wit  verp/20
CP05501 bruin  verp/20

Verzendenvelop  
• Voor het verzenden van documenten tot ft A4
• Uit stevig karton, met kleefstrip
• Scheurstrip om makkelijk te openen
• Ft 244 x 344 x 15 mm, voor België
• Kleur: wit  

CP06555   verp/20

Instant doos  
• Overlappende  

automatische bodem
• Zelfklevende sluiting
• Verschillende vulhoogtes door  

rillijnen in afstanden van 1 cm
• Scheurstrip
• Plano aanlevering
• De binnenafmetingen zijn vermeld
• Kleur: bruin  

CP14111 ft 229 x 164 x 50 - 115 mm  verp/10
CP14125 ft 305 x 228 x 70 - 160 mm  verp/10
CP14131 ft 445 x 315 x 180 - 300 mm  verp/10
CP14121 ft 304 x 216 x 130 - 220 mm  verp/10
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Verzenddozen

Verzenddoos voor fles  
• Geschikt voor een veilige verzending van 3 of 6 flessen van 75 cl
• Maximum fleshoogte: 30 cm
• Snel en gemakkelijk op te zetten
• De zelfklevende sluiting bespaart tijd en extra sluitmiddelen
• Ft 375 x 365 x 250 mm
• Kleur: bruin  

CP18106  verp/15

Instantdoos  
• De zelfklevende sluiting  

bespaart tijd en extra  
sluitmiddelen

• Met geïntegreerde  
scheurstrip voor het snel  
en eenvoudig openen

• Speciale Z-vouw voor meer  
stabiliteit en om verschuiving  
van de goederen te vermijden

• Hersluitbaar met clip
• Kant- en klare bodem
• De binnenafmetingen zijn vermeld
• Kleur: bruin  

CP15515 ft 184 x 149 x 127 mm  verp/10
CP15525 ft 306 x 186 x 127 mm  verp/10
CP15535 ft 389 x 325 x 160 mm  verp/10
CP15545 ft 389 x 324 x 320 mm  verp/10

Instant doos  
• Automatische bodem, spaart tijd en middelen bij het opzetten
• Tot 10 verschillende vulhoogtes door rillijnen in afstanden van 1 cm
• Plano aanlevering
• Simpele handling
• De binnenafmetingen zijn vermeld
• Ft 305 x 215 x 110-200 mm
• Kleur: bruin  

CP13121   verp/20

Vouwdoos  
• Voor ft A4
• Bodem en deksel zijn gemerkt
• Plano aanlevering
• Eenvoudige en snelle montage
• In de hoogte variabel
• De binnenafmetingen zijn vermeld
• Ft 305 x 215 x 100 mm
• Kleur: bruin  

CP12111   verp/1

Verzenddoos voor ordners  
• Ideaal voor uitwisseling van documenten en ordners
• Herbruikbare verpakking dankzij gleuf: geen zelfklevende flap
• Gemakkelijk en snel op te zetten
• Uitzonderlijk sterk design voor de beste bescherming voor 

standaard ordners, brochures en documenten
• De binnenafmetingen zijn vermeld
• Ft 325 x 288 mm
• Kleur: bruin  

CP05805 rug van 5 cm  verp/20
CP05808 rug van 8 cm  verp/20
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Verzenddozen

Transportdoos  
• Ideaal voor de verzending van bouwtekeningen, posters, enz.
• Hersluitbaar
• Stevig karton voorkomt beschadigingen tijdens verzending
• Sluitdeksels zijn voorgemonteerd
• Capaciteit: tot 30 kg
• De binnenafmetingen zijn vermeld
• Kleur: bruin  

TP11001 ft 500 x 350 x 355 mm  verp/10
TP11002 ft 680 x 350 x 355 mm  verp/10

Boekendoos  
• Stevig en robuust karton
• Speciaal verstevigd voor het transport  

van zware boeken en dossiers
• Capaciteit: tot 30 kg
• Laterale handvaten voor gemakkelijk transport
• De binnenafmetingen zijn vermeld
• Ft 575 x 295 x 335 mm
• Kleur: bruin  

TP11005   verp/10

Verzenddoos  
• Amerikaanse vouwdoos
• Kleur: bruin  

31223DG dubbele golf (650 g/m²), ft 310 x 220 x 300 mm  verp/15
35352DG dubbele golf (650 g/m²), ft 350 x 350 x 200 mm  verp/15
40033DG dubbele golf (650 g/m²), ft 400 x 300 x 300 mm  verp/15
60042EG enkele golf (404 g/m²), ft 600 x 400 x 200 mm  verp/25
60043EG enkele golf (404 g/m²), ft 600 x 400 x 300 mm  verp/25
60044DG dubbele golf (645 g/m²), ft 600 x 400 x 400 mm  verp/15
60044EG enkele golf (497 g/m²), ft 600 x 400 x 400 mm  verp/20

Verzenddoos  
• Kleur: bruin
• Plano geleverd  

CP09801 extra small, gewicht: 50,7 g, buitenft: 250 x 158 x 39 mm, 
binnenft: 245 x 145 x 33 mm 

 verp/15

CP08902 small, gewicht: 83,9 g, buitenft: 259 x 190 x 85 mm,  
binnenft: 250 x 175 x 80 mm 

 verp/15

CP09803 medium, gewicht: 144,2 g, buitenft: 330 x 253 x 110 mm, 
binnenft: 325 x 240 x 105 mm 

 verp/15

CP09804 large, gewicht: 205,5 g, buitenft: 400 x 264 x 144 mm,  
binnenft: 395 x 250 x 140 mm 

 verp/15

CP09805 extra large, gewicht: 299,9 g, buitenft: 465 x 349 x 184 mm, 
binnenft: 460 x 335 x 175 mm 

 verp/10

Verzenddoos Mailbox  
• 5 verschillende maten voor verschillende verzendingseisen
• Ruimtebesparende plano aanlevering  

voor kostenbesparende opslag
• Eurolock voorzien om op te hangen
• Aantrekkelijk ontwerp in het geel  

CP9881 extra small, gewicht: 56,6 g, buitenft: 250 x 158 x 39 mm, 
binnenft: 245 x 145 x 33 mm 

 verp/15

CP9882 small, gewicht: 90,4 g, buitenft: 259 x 190 x 85 mm,  
binnenft: 250 x 175 x 80 mm 

 verp/15

CP9883 medium, gewicht: 151,2 g, buitenft: 330 x 253 x 110 mm, 
binnenft: 325 x 240 x 105 mm 

 verp/15

CP9884 large, gewicht: 215,0 g, buitenft: 400 x 264 x 144 mm,  
binnenft: 395 x 250 x 140 mm 

 verp/15

CP9885 extra large, gewicht: 322,1 g, buitenft: 465 x 349 x 184 mm, 
binnenft: 460 x 335 x 175 mm 

 verp/10
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Verhuisdoos Smoothmove  
• Sterk golfkarton met dubbele dikte
• Bruin karton met zwarte opdruk
• Manueel opzetten, tot 5 units hoog stapelbaar
• Pak van 5 stuks  

6205603 ft buiten: 358 x 330 x 460 mm, capaciteit: 49 l  verp/1
6205703 ft buiten: 438 x 410 x 560 mm, capaciteit: 92 l  verp/1
6205803 ft buiten: 518 x 467 x 467 mm, capaciteit: 104 l  verp/1

Verhuisdoos Cargo Box  
• Sterk golfkarton met dubbele dikte
• Met boord van 3 lagen
• Versterkte handvaten
• Sterkte en comfort bij het dragen
• Handmatige constructie met lock-in top
• Vlak ingepakt voor eenvoudig opbergen
• Kleur: bruin/zwart
• Pak van 10 stuks  

6206802 ft 300 x 300 x 370 mm  verp/1
6206702 ft 400 x 320 x 320 mm  verp/1
6206902 ft 500 x 350 x 370 mm  verp/1
6207002 ft 660 x 350 x 370 mm  verp/1

Verzenddoos Modulbox  
• Geschikt voor reserveonderdelen en ander klein materiaal
• De ColomPac zelfklevende sluiting bespaart tijd en extra 

sluitmiddelen
• Met geïntegreerde scheurstrip voor het snel en eenvoudig openen
• Modulair en daarom uitstekend stapelbaar
• Snelle en eenvoudige opbouw
• Ideaal voor order verzamelen en transportbanden vanwege de 

vlakke bodem
• Porto-geoptimaliseerd tot 50 mm hoogte als maxi-brief
• Kan worden gebruikt als onderverpakking
• FSC-gecertificeerd en klimaatneutraal
• Kleur: bruin  

CP08002 ft 140 x 101 x 43 mm  verp/20
CP08004 ft 192 x 155 x 43 mm  verp/20
CP08006 ft 192 x 155 x 91 mm  verp/20
CP08008 ft 305 x 210 x 91 mm  verp/20

Verzenddoos Eurobox  
• Optimaal stapelbaar op Europallet
• De zelfklevende sluiting bespaart tijd en extra sluitmiddelen
• Met geïntegreerde scheurstrip voor  

een snelle en eenvoudige opening
• Speciale Z-vouw bij de deksel voor meer stabiliteit  

en bescherming tegen ongewenste vingers
• Snel op te zetten door de automatische bodem
• Vervaardigd uit FSC-gecertificeerd en klimaatneutraal materiaal
• Kleur: bruin  

Small
C151015 ft 145 x 95 140 mm  verp/20
C201010 ft 195 x 95 x 90 mm  verp/20
C201510 ft 195 x 145 x 90 mm  verp/20
C201515 ft 195 x 145 x 140 mm  verp/20
C202020 ft 194 x 194 x 87 mm  verp/10
Medium
C301015 ft 294 x 94 x 137 mm  verp/10
C302015 ft 294 x 194 x 137 mm  verp/10
C302030 ft 294 x 194 x 287 mm  verp/10
C302040 ft 294 x 194 x 387 mm  verp/10
Large
C401515 ft 394 x 144 x 137 mm  verp/10
C401540 ft 394 x 144 x 387 mm  verp/10
C403030 ft 394 x 294 x 287 mm  verp/10
C403040 ft 394 x 294 x 387 mm  verp/10
C404040 ft 394 x 394 x 384 mm  verp/10
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Verzenddoos Exclusive Large  
• Modern mat natuurpapier met een elegante uitstraling
• Eenvoudig en snel op te zetten met een extra ColomPac 

zelfklevende sluiting
• Dankzij de ColomPac zelfklevende sluiting  

is er geen plakband meer nodig
• Snel en eenvoudig te openen door de geïntegreerde scheurstrip
• Door de overlappende deksel extra beschermd 

tegen ongewenste vingers. 
• Hersluitbaar deksel dus ook geschikt als opbergdoos
• FSC-gecertificeerd en klimaatneutraal
• Ft 363 x 278 x 125 mm  

C689602   verp/10

Verzendkoker  
• Met witte sluitdoppen
• Kleur: bruin  

TB06018 ft 430 x 60 mm  verp/24
TB58020 ft 500 x 80 mm  verp/10
TB05015 ft 750 x 50 mm  verp/24
TB78020 ft 750 x 80 mm  verp/10
TB10020 ft 1.000 x 100 mm  verp/1

verp/
10

10
10
10

10

10

10

verp/

Verzenddozen:

- De versterkte constructie biedt een 
optimale bescherming van de inhoud

- Stevig gerecycled golfkarton
- Zelfklevende sluitstrip
- Afscheurperforatie om makkelijk

- Voorgedrukt adresveld
- Per 10 stuks verpakt

4079249 A5+ 23 x 16,5 x 10cm

Art.nr. Formaat Binnenmaat

4079260 A4 31 x 22 x 12,5cm

4079261 A4+ 34 x 24 x 14cm

 Boekverpakkingen:

- Stevig gerecycled golfkarton voor een 
optimale bescherming van de inhoud

- Zelfklevende sluitstrip 
- Afscheurperforatie om makkelijk te

- Variabele vulhoogte tot 50 mm 
- Voorgedrukt adresveld 
-  Per 10 stuks verpakt

4079263 A4 31 x 22 x 1-5cm

4079262 A5+ 24 x 18 x 1-5cm

Art.nr. Formaat Binnenmaat

4079264 A4+ 33 x 25 x 1-5cm

4079265 1 ordner 32 x 29 x 8cm

Shipping

kunnen openen
te kunnen openen



BOXES - LABELS - SENDING

CleverPack® is a registered trademark of Antalis 

POSTDOZEN

Artikelnr. Afmeting (LxBxH) mm

530374 305 x 215 x 110

530375 430 x 300 x 90

530376 485 x 260 x 185

530377 485 x 369 x 269

De ijzersterke 
verpakkingslijn
Een compleet assortiment verpakkingsproducten in praktische consumentenverpakkingen

PAKLIJSTEN

Artikelnr. Afmeting (BxL) mm

530407 165 x 112 - onbedrukt

53046 165 x 112 - documents enclosed

530409 230 x 112 - onbedrukt

530408 230 x 112 - documents enclosed

530405 230 x 157 - onbedrukt

530404 230 x 157 - documents enclosed

Artikelnr. Afmeting (LxBxH) mm

530380 218 x 155 x 55 - wit

530379 305 x 218 x 55 - bruin

530378 307 x 220 x 108 - bruin

PARAATDOZEN

WAARSCHUWINGS- 
ETIKETTEN

KARTONNEN  
ENVELOPPEN

BOEKWIKKEL- 
VERPAKKINGEN

Artikelnr. Afmeting (BxL) mm

53384 80 x 100

Artikelnr. Afmeting (BxL) mm

530388 217 x 155 variabele hoogte 10-50 - A5

530389 215 x 305 variabele hoogte 20-80 - A4

530390 270 x 330 variabele hoogte 20-80 - A4

Artikelnr. Afmeting (BxL) mm

530400 175 x 250

530399 240 x 315

530401 250 x 353 - B4

• autolock bodem

• 2 bedrukte kaders

• tear-off strip 

• eenvoudig op te zetten

• doos + deksel

•  verpakken van formulieren, 

drukwerk en folders 

• zelfklevend

• bescherming begeleidende   

   documenten 

• met rillijnen voor  

   perfecte pasvorm

•  gerecycleerd  

materiaal

• zelfklevende sluiting

• zelfklevend op rol

• markeren van zendingen

• “fragile”
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PVC

Specialty

A

CSpecialtyB

Max, logistiek
“Aangezien ik in een magazijn werk, 
gebruik ik de hele dag door verpak-
kingstape. Ik krijg te maken met 

lichte maar ook met zware 
kartonnen dozen die het soms 
hevig te verduren krijgen en 
dus heb ik extra stevige en 

betrouwbare tape nodig. 
Kwaliteit en effi  ciëntie 

zijn belangrijk voor mij 
en daarom moet tape 
gemakkelijk te gebruiken 

zijn, zowel manueel als 
mechanisch.”

Premium kwaliteit tesa® verpakkingstape
voor afsluiten en bundelen, drager van 
sterke PVC-kwaliteit
• veilige afsluiting dozen tot 30 kg
• totale dikte: 65 μm 
• lijmlaag van natuurlijk rubber voor 

sterke hechting
• zeer trekbestendig
• hoge aanvangskleefkracht 
• rolt makkelijk en gelijkmatig af
• geschikt voor opslag in koelcel
• geschikt voor gevaarlijke goederen, externe 

certifi cering

tesapack® ULTRA STRONG

Waarschuwingstape
• sterke PP drager, totale dikte: 52 μm
• hoge UV-bestendigheid
• markeren en beveiligen objecten
• gelijkmatig en geruisloos afrolbaar
• kleurcode volgens EU normen voor markering

Waarschuwingslint, niet klevend
• PE folie
• afzetten bepaalde gebieden
• tweezijdig geprint, wrijfbestendige inkt 
• tot 3 maanden UV-bestendig

tesa® Signal Oranje
• PVC kwaliteit
• totale dikte: 52 μm
• voor het aanduiden van 

breekbare inhoud
• oranje kleur voor 

goede zichtbaarheid
• rolt makkelijk en gelijkmatig af

Tape Fragile & tesa® Signal Oranje

Best.-Nr. Kleur Afmetingen BE
5813300 geel-zwart B 50 mm x L 66 m rol
5813400 rood-wit B 50 mm x L 66 m rol
5813700 rood-wit B 80 mm x L 100 m rol

Best.-Nr. Kleur Afmetingen BE
581320 oranje, bedrukt B 50 mm x L 66 m rol

Logistiek

Best.-Nr. Kleur Afmetingen BE
412450T transparant B 50 mm x L 66 m rol
412450M bruin B 50 mm x L 66 m rol

DE BESTE VERPAKKINGSOPLOSSING 

*Het aanbevolen maximale gewicht is afhankelijk van de kwaliteit van de doos, de algemene transportcondities, de wijze van het vullen van de dozen en het transport en een opslagtemperatuur van max. 40 ° C.

PVC Drager PVC Drager PP Drager Milieuvriendelijk

tesapack® 
ULTRA STRONG

tesapack®

Extra Strong
tesapack®

Strong
tesapack® 

PAPER
tesapack® 

ECO & STRONG

Bestelnr. 412450T, 412450M 57171, 57173 402450T, 57168, 402438T 57180, 553370 58153, 58156, 58155

Max. gewicht pakket*

< 30 kg < 20 kg < 15 kg < 30 kg < 15 kg

Totale dikte 65 µm 49 µm 41 µm 107 µm 54 µm

Kleefk racht

Trekbestendigheid

Hoge aanvangskleefk racht 
voor directe afsluiting

Makkelijk afrolbaar

Bestand tegen 
beschadigingen

Geschikt voor opslag in 
koelcellen

UV- & verouderings-
bestendigheid

Geschikt voor gevaarlijke 
goederen

Handscheurbaar

Aanbevolen voor

tesa® Signal Waarschuwingstape / Lint
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ECOC D ECO

PVC PPA B

E F G

Sophie, milieuvriendelijke alternatieven
“Op kantoor proberen we zo duurzaam en milieuvriendelijk mogelijk te werk te gaan. Ik 
ben constant op zoek naar milieuvriendelijke alternatieven. Dus wil ik ook milieuvrien-
delijke verpakkingstape gebruiken wanneer ik eens enveloppen en kleine pakjes moet 

dichtplakken.”

Jack, postkamer
“In onze postafdeling gebruiken we vrij vaak verpakkingstape. We hebben stevige plak-

band nodig om lichte tot middelzware dozen snel dicht te plakken. Als we pakjes ver-
sturen naar onze klanten of zakenpartners hechten we ook waarde aan het visuele 

aspect van onze tape.”

tesapack®  ECO&STRONG

De krachtige en milieuvriendelijke 
verpakkingstape met drager van 
100% gerecycleerd plastic en kern 
van 100% gerecycleerd karton.
• veilige afsluiting dozen tot 15 
• totale dikte : 54 μm
• sterke PP drager
• hoge aanvangskleefkracht 
• hoge UV-bestendigheid
• 100% gerecycleerd
• oplosmiddelvrij

Met milieuvriendelijke grondstoffen, als 
papier en natuurlijk rubber, is deze tape 
zeer milieuvriendelijk.
• veilige afsluiting dozen tot 30 kg
• totale dikte: 107 μm
• sterke kleefkracht 
• goede scheurbestendigheid
• makkelijk afrolbaar
• handscheurbaar 
• gemaakt van ongebleekt papier
• oplosmiddelvrij

tesapack® PAPER

Best.-Nr. Kleur BE
51112 blauw 1
51110 roze 1

Best.-Nr. Kleur BE
5745511 rood/blauw 1 + 2

Best.-Nr. Kleur BE
6400 rood/blauw 1

Postkamer

Afrollers

De betrouwbare verpakkingstape van
superieure PVC kwaliteit om kartonnen
dozen te sluiten en te bundelen.
• veilige afsluiting dozen tot 20 kg
• totale dikte tape: 49 μm
• voor het sluiten van middelzware dozen
• sterke kleefkracht, zeer trekbestendig

tesa® verpakkingstape van
uitstekende kwaliteit.
• veilige afsluiting dozen tot 15 kg
• totale dikte tape: 41 μm
• lichte kartonnen dozen en pakjes
• PP kwaliteit
•, geruisloos afrollen
• hoge UV- en verouderingsbestendigheid

tesapack® Extra Strong tesapack® Strong

Best.-Nr. Kleur Afmetingen BE
57171 transparant B 50 mm x L 66 m rol
57173 bruin B 50 mm x L 66 m rol

Best.-Nr. Kleur Afmetingen BE
402450T transparant B 50 mm x L 66 m rol
57168 bruin B 50 mm x L 66 m rol
402438T bruin B 38 mm x L 66 m rol

Best.-Nr. Kleur Afmetingen BE
58153 transparant B 50 mm x L 66 m rol
58156 groen, bedrukt B 50 mm x L 66 m rol
58155 bruin, bedrukt B 50 mm x L 66 m rol

Milieuvriendelijke alternatieven

Ideale dispenser voor
thuis en op kantoor.
• ergonomisch design
• anti-slip handvat
• gekarteld mes in 

optimale hoek
• trendy kleuren
• voor rollen tot 66 m
• incl. 1 rol tape 48 mm x 50 m

Afroller voor veilig en gemakkelijk afsluiten
van alle soorten dozen en pakketten.
• incl. 2 rollen premium 

verpakkingstape van PVC
kwaliteit, 48 mm x 50 m

• rolt makkelijk en 
gelijkmatig af

Premium afroller met 
instelbare spanning, voor 
rollen tot 50 mm breed
• instelbare spanning
• vervangbaar mes
• goede kwaliteit

Best.-Nr. Kleur Afmetingen BE
57180 bruin B 50 mm x L 50 m rol
553370 bruin B 50 mm x L 50 m 3 rollen

tesapack® PACK ‘N’ GO tesapack® Afroller Promopack tesapack® Afroller Economy
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EXTRA STERK

Hoge kwaliteit
Voor alle behoeften

Comfort
Geruisloos

Waar voor zijn geld
Dagelijks gebruik

KLASSIEKE TAPE
SPECIFIEKE TAPES

& GELUIDSARM
Intensief gebruik
Snel & eenvoudig

DISPENSER

•  Beste scheurweerstand • Ideaal voor elk gebruik

EXTRA STERK

Scotch® Verpakkingstape Extra Sterk
- "Hot Melt" tape met hoge weerstand

Rollen Afmeting Omschrijving Code

1 50 mm x 50 m Scotch® Verpakkingstape – Extra Sterk – Bruin H5050SB

1 50 mm x 50 m Scotch® Verpakkingstape – Extra Sterk – 
Transparant H5050ST

6 50 mm x 66 m Scotch® Verpakkingstape – Extra Sterk – Bruin H5066FB

6 50 mm x 66 m Scotch® Verpakkingstape – Extra Sterk – 
Transparant H5066FT

Gemakkelijk
op te bergen

Scotch® Verpakkingstape Klassiek
Rollen Afmeting Omschrijving Code

1 48 mm x 66 m Scotch® Verpakkingstape – Klassiek – Bruin 4501B66
1 48 mm x 66 m Scotch® Verpakkingstape – Klassiek – Transparant 4501T66
6 50 mm x 66 m Scotch® Verpakkingstape – Klassiek – Bruin 371BC50
6 50 mm x 66 m Scotch® Verpakkingstape – Klassiek – Transparant 371BC5T

KLASSIEKE TAPE

•  "Hot Melt" tape met hoge weerstand

Universele
oplossing

Scotch® Verpakkingstape
- Geluidsarme tape, ideaal voor gebruik in een open ruimte
-  Bij uitstek geschikt voor dozen in koele, warme en zonnige plaatsen zonder druk op 

de doos, bijv. dozen opgeslagen in de kelder

Rollen Afmeting Omschrijving Code

6 50 mm x 66 m Scotch® Verpakkingstape – Geluidsarm – Bruin 309BC5B

6 50 mm x 66 m Scotch® Verpakkingstape – Geluidsarm – 
Transparant 309BC5T

GELUIDSARME TAPE

Rolt
stil af

•  Geluidsarme tape

Occasioneel
gebruik

Scotch® Verpakkingstape met dispenser
Rollen Afmeting Omschrijving Code

1 50 mm x 20 m Scotch® Verpakkingstape – Klassiek – Bruin – 
1 rol in handdispenser C5020D

1 50 mm x 20 m Scotch® Verpakkingstape – Klassiek – Transparant 
– 1 rol in handdispenser E5020D

2 50 mm x 66 m Scotch® Verpakkingstape – Extra Sterk – Bruin – 
2 rollen met Pistol Grip Dispenser 5066R2

2 50 mm x 66 m Scotch® Verpakkingstape – Klassiek – Bruin – 
2 rollen met Pistol Grip Dispenser 30921B

•  Met metalen snijblad om elk type tape
gemakkelijk af te snijden

Intensief
gebruik

DISPENSER
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Afroller voor verpakkingsplakband  
• Voor plakband met een maximale breedte van 50 mm
• Uit metaal en kunststof
• Met rem
• Kleur: grijs/blauw  

330070   verp/1

Verpakkingsplakband  
• Uit PP van 25 micron
• Standaard tape voor het afsluiten van dozen en enveloppes
• Voor alledaags gebruik  

Ft 38 mm x 66 m, pak van 6 rollen
5103325 bruin  verp/1
Ft 50 mm x 66 m, per stuk
5103367 bruin  verp/1
3103367 transparant  verp/1

Ophangset klitteband  
• Bind To Fix 
• Inclusief apparaatje
• Set van 2 rolletjes  

B2FSET   verp/1

Stretchfolie Handy Kit Wrap  
• Handige wrap kit met dispenser  

en stretchfolie
• Ft 10 cm x 150 m
• 15 micron
• Pak van 6 rollen  

HWF6K   verp/1

Stretchfoliedispenser  
• Met plastic handgreep
• Voor het manueel verpakken van palletten of grote zendingen  

DPD38 voor rollen met een kern tot 38 mm  verp/1
DPD50 voor rollen met een kern van 50 mm of groter  verp/1

Stretchfolie  
• Uit LLDPE (lineair lage dichtheid polyethyleen)  

Kern van 35 mm, ft 40 cm x 300 m
BKS4137 17 micron, zwart  verp/1
CCS415 15 micron, transparant  verp/1
CCS417 17 micron, transparant  verp/1
CCS420 20 micron, transparant  verp/1
CCS423 23 microns, transparant  verp/1
Kern van 50 mm, ft 50 cm x 300 m
BBKS525 'cast', 20 micron, transparant  verp/1
BCS520 geblazen, 20 micron, transparant  verp/1
BCS5234 geblazen, 34 micron, transparant  verp/1
Kern van 50 mm, ft 50 cm x 250 m
CCS520 25 micron, transparant  verp/1
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Luchtkussenfolie  
• Op rol
• Nopdiameter: 10 mm
• Kwaliteit: Coex S2-Economy
• Kleur: transparant  

31223 ft 500 mm x 100 m  verp/1
31224 ft 1.000 mm x 100 m  verp/1

Luchtkussenfolie  
• In minirollen van slechts 10 m
• 2-laags, nopdiameter: 10 mm
• Kwaliteit: Coex S2-Economy
• Lichte en soepele luchtkussenfolie  

tegen schokken en trillingen  

7313384 ft 600 mm x 10 m  verp/1
7313391 ft 1.200 mm x 10 m  verp/1

Cellofaanzakjes  
• Pak van 10 stuks
• Transparant  

280 ft 95 x 160 mm  verp/1
281 ft 115 x 190 mm  verp/1
282 ft 145 x 235 mm  verp/1

Isomovulling  
• Inhoud: 15 l
• Kleur: groen  

SALF012   verp/1

Zijdepapier  
• Voor het inwikkelen van krasgevoelige producten,  

het beschermen van kwetsbare goederen en  
voor het opvullen van dozen

• Ook geschikt als decoratiemateriaal
• Uit 100 % gerecycleerd materiaal
• Ft 50 x 75 cm
• Pak van 250 blad  

TP20001   verp/1

Gripsealzakjes  
• Uit polytheen
• Met handige hersluitbare opening
• Pak van 100 stuks  

ABG0 ft 37 x 22 mm  verp/1
ABG2 ft 57 x 76 mm  verp/1
ABG4 ft 89 x 114 mm  verp/1
ABG50 ft 100 x 115 mm  verp/1
ABG90 ft 160 x 220 mm  verp/1
ABGBAG3 ft 250 x 320 mm  verp/1
ABGBAG7 ft 110 x 170 mm  verp/1

 refnr materiaal g kleur # draden +/- m /verp
2-600 sisalvezels 200 3 45  10
72004 sisalvezels 500 3 75 1
72005 sisalvezels 2500 3 375 1
72007 vlas 100 2 90  10
72006 vlas 140 3 65  10
72008V katoen 200 groen-wit 200  5
72008R katoen 200 rood-wit 200  5
72008B katoen 200 blauw-wit 200  5
72009V katoen 50 groen-wit 45  10
KCTRI50 katoen 50 blauw-wit-rood 35  10
72009R katoen 50 rood-wit 45  10
72009B katoen 50 blauw-wit 45  10
72010 katoen 50 zwart-geel-rood 35  10
62010 katoen 100 2 x blauw-wit/  

2 x rood-wit /  
1 x groen-wit

100 1

1

1

2

2

3
3

4

4

5

5

Schuimfolie  
• Polyethyleen schuimrol  

FROE06 ft 100 cm x 500 m, 1 mm dikte  verp/1
FROE14 ft 100 cm x 250 m, 2 mm dikte  verp/1
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Postweegschaal MAULalpha  
• Aanduiding per 1 g
• Minimum te wegen gewicht: 2 g
• Werkt op 2 meegeleverde  

1,5 V batterijen (AAA)
• Behuizing uit slagvaste kunststof
• Schakelt automatisch uit
• Komt automatisch op nul bij aanzetten 
• Bediening d.m.v. één toets: on/off/tarra
• Omschakelbaar g/oz
• Ft 18,8 x 13,7 x 3,6 cm
• Kleur: wit  

1642002 capaciteit: 2 kg  verp/1
1645002 capaciteit: 5 kg  verp/1

Postweegschaal Solar MAULtronic S  
• Aanduiding per 0,5 g: 0 - 100 g, 

per 1 g: 100 - 2.000 g
• Werkt op lichtenergie
• Uit slagvaste kunststof 
• Schakelt automatisch uit na 4 minuten
• Bediening d.m.v. één toets: on/off/tarra/hold
• Voorzien van CE-keurmerk
• Schuinaflopende display
• Ft 19,6 x 13 x 6,5 cm  

15120 wit  verp/1
1512090 zwart  verp/1

Postweegschaal MAULoval  
• Aanduiding per 1 g
• Minimum te wegen gewicht: 2 g
• Werkt op 1 meegeleverde  

3 V lithium batterij (CR2032)
• Uit slagvaste kunststof
• Schakelt automatisch uit
• Komt automatisch op nul bij aanzetten 
• Bediening d.m.v. één toets: on/off/tarra
• Omschakelbaar g/oz
• Ingebouwd display
• Ft 18 x 12 x 3 cm
• Kleur: wit  

1622002   verp/1

Maul brievenweger MAULgoal  
• Aanduiding per 1 g
• Werkt op 2 meegeleverde  

1,5 V batterijen (AA)
• Behuizing van slagvast kunststof
• Harmonische, afgeronde vormen
• Schakelt automatisch uit
• Komt automatisch op nul bij aanzetten 
• Bediening d.m.v. één toets: on/off/tara
• Omschakelbaar g/lb/oz/ml
• Extra toets voor het omschakelen van de eenheden
• Ft 16 x 20 x 3 cm  

1646034 appelblauwzeegroen  verp/1
1646054 groen  verp/1

Brievenweger MAULsteel 2  
• Capaciteit: 5 kg
• Werkt op 2 meegeleverde  

knoopcel 3 V Lithium  
batterijen (CR2032)

• Behuizing van slagvast kunststof, RVS-look
• Design ontwerp, halfrond in contrastrijk zwart
• Bijzonder vlakke bouwvorm
• Stabiel en eenvoudig te reinigen
• Schakelt automatisch uit
• Komt automatisch op nul bij aanzetten 
• Bediening d.m.v. één toets: on/off/tarra
• Omschakelbaar g/lb/oz/ml
• Extra toets voor het omschakelen van de gewichtseenheden
• Ft 13,5 x 20,5 x 1,4 cm
• Kleur: zilver  

1656096   verp/1

Brievenweger MAULcount  
• Gebruik zowel via stopcontact  

of batterij. Inclusief adapter  
(230 V/ 6 V; Kabellengte 1,4 m)  
en een 9 V blokbatterij

• Robuust weegplateau,  
gemaakt van edelstaal, afneembaar 
en daardoor eenvoudig te reinigen

• Schakelt automatisch uit bij batterijgebruik 
• Bij gebruik stopcontact schakelt de weegschaal  

niet automatisch uit en hoeft daarom niet  
opnieuw aangezet te worden

• Komt automatisch op nul
• Omschakelbaar kg/oz/lb
• Groot aantal functies: on/off, tarra, tel-functie,  

kalibreren door de gebruiker mogelijk
• Voor het tellen van artikelen met hetzelfde gewicht
• Hoeveelheid bepalen zonder enkele artikelen te tellen
• Voor intensief gebruik bij postfililalen  

of expeditieafdelingen
• Ft 25,5 x 18 x 6,7 cm
• Kleur: zilver  

1679182   verp/1

Postweegschaal M1  
• Minimum gewicht: 2 g en 

maximum gewicht: 1 kg
• Werkt op 3 AAA batterijen  

(niet meegeleverd)
• Schakelt automatisch uit
• Hold-functie: vergrendelt  

het gewicht 
• Tarra-functie: het gewicht 

van de houder aftrekken voor 
voorwerpen in een houder

S928980   verp/1

Digitale postweegschaal  
• De “hold”-functie vergrendelt de  

gewichtsweergave gedurende 10 seconden 
• Tarra-functie
• Schakelt automatisch uit  

S092899 M2, capaciteit: tot 2 kg, geeft het gewicht in eenheden van 1 g 
weer, ft weegplateau: 15 x 15 cm, werkt op 3 AAA-batterijen  
(niet meegeleverd, ref. 099685) 

 verp/1

S0929 M5, capaciteit: tot 5 kg, geeft het gewicht in eenheden van 2 g 
weer, ft weegplateau: 20 x 20 cm, stroomvoorziening d.m.v. USB-
kabel of door 3 AAA-batterijen (niet meegeleverd, ref. 099685) 

 verp/1

S092901 M10, capaciteit: tot 10 kg, geeft het gewicht in eenheden van 2 g 
weer, ft weegplateau: 20 x 20 cm, stroomvoorziening d.m.v. USB-
kabel of door 3 AAA-batterijen (niet meegeleverd, ref. 099685)

 verp/1

12 cm

12 cm

12,5 cm

17 cm

15
,5 

cm

17
,5 

cm

15 cm

12 cm

• Digitaal display
• Eenvoudige aflezing
• Consistente nauwkeurigheid
• Ft 18,5 x 16,1 x 4,4 cm
• Kleur: zwart  

15 cm
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Pakketwegers

Briefopeners

Elektrische vouwmachine

Pakketweegschaal  
• Geeft het gewicht in eenheden van 100 g weer
• Stroomvoorziening d.m.v. AC-adapter (meegeleverd),  

3 AAA-batterijen (niet meegeleverd) of een USB-kabel 
(meegeleverd) bij aansluiting op een PC of Mac

• Schakelt automatisch uit
• De hold-functie vergrendelt de gewichtsweergave  

gedurende 10 seconden 
• Tarra-functie
• Afneembaar LCD-display
• Ft weegplateau: 30 x 30 cm  

S092902  pakketweegschaal s50, capaciteit: 50 kg  verp/1
S092903  pakketweegschaal s100, capaciteit: 100 kg  verp/1

Briefopener  
• Ergonomisch handvat uit zwarte kunststof
• Lemmet uit metaal
• Lengte: 17 cm
• Op blister  

037400   verp/1

Briefopener  
• Met recht, smal lemmet
• Greep met glad oppervlak
• Uit roestvrij staal
• Lengte: 24 cm
• Garantie: 3 jaar  

75015   verp/1

Briefopener  
• Handvat met rubber voor comfortabele grip
• Zwart gelakt lemmet
• Lengte: 21,5 cm
• Op blister  

7523096   verp/1

Elektrische briefopener  
• Snijbreedte: 2,5 mm
• Snijwieltjes van roestvrij staal
• Behuizing van slagvaste kunststof
• Werkt op 4 batterijen 1,5 V (bijgeleverd)
• Ft 7,4 x 7 x 4 cm
• Kleur: zwart
• Garantie: 2 jaar  

7561890   verp/1

Elektrische vouwmachine  
• Capaciteit: 4000 vel papier te vouwen in 60 minuten
• Max. 3 vel tegelijk
• Instelbaar in 4 vouwsoorten: een enkele vouw, een zig/zag vouw, 

een dubbele parallel vouw, een wikkelvouw 
• Voor ft A4
• Tot max. 100 vel van 80 g/m²
• Geluidsarm: slechts 65 decibel
• Garantie: 2 jaar  

10550D   verp/1
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Sponsdoosjes en bevochtigers

Sponsdoosje Aka  
• Bevochtiger uit rubber
• Met sponsje  

4010 diameter: 8,5 cm  verp/10
4020 diameter: 10,5 cm  verp/10

Bevochtiger  
• Staafbevochtiger met waterreservoir in de vorm van een balpen
• Kleur: zwart  

421208   verp/10

Telvingers  
• Uit rubber
• Doos van 10 stuks
• Kleur: oranje  

3520303 diameter: 14 mm, nr 00  verp/1
3520304 diameter: 16 mm, nr 0  verp/1
3520305 diameter: 18 mm, nr 1  verp/1
3520306 diameter: 20 mm, nr 2  verp/1

Frankeeretiketten  
• Uit papier
• Voor adresseren en versturen
• Permanent hechtend
• Rechthoekig
• 2 etiketten op een vel
• Kleur: wit  

500 stuks
3442 ft 138 x 48 mm  verp/1
1000 stuks
3434A ft 128 x 38 mm  verp/1
3435A ft 135 x 38 mm  verp/1
3433 ft 163 x 43 mm  verp/1

Beveiligingsetiketten  
• Permanente veiligheidszegels
• Internationale herkenbaarheid  

en zekerheid
• Manipulatiepogingen worden  

door de tekst VOID direct  
zichtbaar gemaakt

• Veilige hechting op alle gangbare  
verpakkings- en verzendmaterialen

• Gemakkelijk, snel uit te nemen  
en op te plakken door dwarsperforatie

• Praktische dispenser voor eenvoudig uitnemen  
en schoon bewaren

• Kleur: rood  

AV7310 doos van 100 stuks, ft 78 x 38 mm  verp/1
AV7311 doos van 200 stuks, ft 38 x 20 mm  verp/1
AV7312 ronde vorm, doos van 125 stuks, diameter 38 mm  verp/1

Verzendetiketten  
• Sterke en duurzame polyester
• Bestand tegen extreme  

weersomstandigheden
• UV-, water- en vuilbestendig  

en scheurvrij
• Ontworpen voor gebruik op  

verpakkingsmateriaal  
bv. polytheen of Tyvek enveloppen

• Ft 99,1 x 57 mm, 250 stuks, 10 etiketten per vel
• Doos van 25 vel  

L799225   verp/1

Zegellak  
• Doos van 10 staven
• Kleur: rood  

40-10   verp/1

Zelfklevend documentenmapje   

Ft DL (110 x 220 mm), doos van 1000 stuks
DLDE documents enclosed  verp/1
DLPL blanco  verp/1
Ft A7, doos van 1000 stuks
A7DE documents enclosed  verp/1
A7PL blanco  verp/1
Ft A6, doos van 1000 stuks
A6210 documents enclosed  verp/1
A6310 blanco  verp/1
Ft A5, doos van 1000 stuks
TLA5DE documents enclosed  verp/1
A5PL blanco  verp/1
Ft A4, doos van 500 stuks
A4DE documents enclosed  verp/1
A4PL blanco  verp/1
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Ladders en opstapjes

Kruk  
• Bij belasting vast  

en onbeweegbaar
• Met 3 zwenkwieltjes
• Draagkracht: max. 150 kg  

Uit kunststof
8042012 rood  verp/1
8004560 antraciet  verp/1
8042005 zwart  verp/1
Uit metaal
8041992 grijs  verp/1
8002825 antraciet  verp/1
8041961 zwart  verp/1

Trapladder Mini  
• Eenvoudig op te bergen
• 2 grote treden met antislipmatten
• Antislip kunststof voeten
• Draagkracht: max. 150 kg
• Kleur: wit  

4310001   verp/1

Opvouwbaar opstapje  
• Gemakkelijk op te bergen
• Gemakkelijk te dragen
• Temperatuursbereik: 0 °C tot +50 °C
• Draagkracht: max. 150 kg
• Kleur: donkergrijs/rood  

R034721   verp/1

Opstapje Livingstep Comfort +  
• Omhoog gebogen aluminium  

veiligheidsbeugel om vast te  
houden en tegenaan te leunen

• Extra grote, antislip aluminium  
treden met ribbels voor  
optimaal sta-comfort

• Trapvormige tredeplaatsing  
zodat bij gebruik de scheenbenen  
worden ontzien

• Voet met Soft-Grip zool
• Draagkracht: max. 150 kg  

4302301   verp/1

Rolkruk Moov  
• Uit PP
• Verhoging, 3 posities  

(23, 35 en 44 cm)
• Antisliptreden
• 3 zwenkwieltjes
• Roest niet, krasvrij
• Draagkracht: max. 150 kg  

150303B blauw  verp/1
150203G grijs  verp/1
150403N zwart  verp/1
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Ladders en opstapjes

Ladder Comfort Plus  
• Met veiligheidsbeugel om vast  

te houden en tegenaan te leunen
• Praktische aflegbak
• Extra grote, anti-slip aluminium treden  

met ribbels voor optimaal sta-comfort
• Trapvormige tredeplaatsing zodat bij  

gebruik de scheenbenen worden ontzien
• Voet met Soft-Grip zool voor optimale stabiliteit 
• Draagkracht: max. 150 kg  

4303301   verp/1

Ladder  
• Kan zowel gebruikt worden als  

ladder en als steekwagen
• Uit aluminium
• 3 treden
• Gewicht: 6,3 kg
• Ruimte tussen de treden: 200 mm
• Steekwagen 36 x 45 x 125 cm, ladder 36 x 82 x 115 cm
• Draagkracht: max. 60 kg op steekwagen, max. 150 kg op ladder  

8040902   verp/1

Ladder Topline L100  
• Veiligheidsladder uit aluminium 
• Multifunctionele lade, veiligheidsrail en platform 
• Ruimtebesparend inklapbaar
• Multifunctionele bak om gereedschap,  

verfblikken en kleine onderdelen in te leggen
• Platformvergrendeling voor veilige ver- en ontgrendeling
• Stabiele steekvoet
• Stalen platform met antislipribbelprofiel en bruglichter
• Meer bewegingsvrijheid voor de knieën  

door evenwijdige trapstijlen
• Draagkracht: max. 150 kg  

8050307 3 treden  verp/1
8050407 4 treden  verp/1
8050507 5 treden  verp/1
8050607 6 treden  verp/1

Ladder Comfortline L80  
• Ruimtebesparend inklapbaar
• Multifunctionele bak om gereedschap,  

verfblikken en kleine onderdelen in te leggen
• Platformvergrendeling voor veilige ver- en ontgrendeling
• Stabiele steekvoet
• Stalen platform met antislipribbelprofiel en bruglichter
• Meer bewegingsvrijheid voor de knieën  

door evenwijdige trapstijlen
• Draagkracht: max. 150 kg  

8040407 4 treden  verp/1
8040507 5 treden  verp/1
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Gereedschap

Hamer  
• Handgreep in hout
• Gewicht: 300 g  

WH300   verp/1

Rolmeter  
• Lengte: 3 m, breedte: 16 mm
• Hoogwaardig lint met nyloncoating
• Behuizing met rubberbekleding
• Met 2 blokkeerknoppen
• Met polsbandje
• Gewicht: 165 g  

HRUT3PR   verp/1

Gereedschapsbak 24" 
+ koffer  
• Koffer vergrendelbaar  

bovenop gereedschapsbak
• Robuuste sluitingen
• Handgreep over de volledige breedte
• Niet gevuld 
• Ft 67 x 32,3 x 28,3 cm  

197506   verp/1

Kompas  
• Zakformaat: 4,9 x 4,4 x 1,5 cm
• Met hangkoord
• Aanduiding richting: Engels
• Uit plastic  

FOP561   verp/1

Snelbinder  
• Ideaal om eenvoudig en langdurig kabels bijeen te houden
• Pak van 100 stuks met ophangoog  

8046447 ft 3,5 x 180 mm  verp/1
8046461 ft 4,5 x 180 mm  verp/1

Snelbinder  
• UV- en vochtbestendig
• Breeksterkte: 200 kg
• Maximale last: 66 kg
• Ft 3,6 m x 25 mm
• Pak van 4 stuks  

ARAT94   verp/1

Duct tape  
• Linnen plakband voor algemene toepassingen
• Flexibel en makkelijk, met de hand afscheurbaar
• Ft 50 mm x 50 m  

190050S zilver  verp/1
190050B zwart  verp/1

Plakband Extra Power  
• Voor repareren, fixeren en bundelen
• Waterproof en UV-bestendig
• Kleeft ook op ruwe ondergronden
• Af te scheuren met de hand  

563881 ft 50 mm x 25 m, grijs  verp/1
56389 ft 50 mm x 50 m, zwart  verp/1

Plakband Power Tape  
• Supersterke tape voor diverse toepassingen in huis, auto, tuin, enz.
• Voor alle materialen (behalve teflon)
• Waterdicht
• Af te scheuren met de hand
• Breedte: 50 mm  

Lengte: 10 m
489682 grijs  verp/1
489689 zwart  verp/1

Lengte: 25 m
489664 grijs  verp/1
489678  zwart  verp/1
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Stiftsleutelset  
FatMax  
• Pistoolgreep met ratelfunctie 27-delig
• Ergonomische grip
• Verwisselbare sleutels met ¼” aansluiting
• In handige koffer
• Bits kunnen ook aan de zijkant van  

de pistoolgreep gemonteerd worden  
voor gebruik in een kleine ruimte

• 27-delige set geleverd met:
- 3 mm x 35 mm 
- 4-5 mm x 35 mm 
- 6-8 mm x 51 mm 
- 4-5 mm x 150 mm 
- 6-8 mm x 150 mm 

PZ: 
- PZ1 x 35 mm 
- PZ2 x 35 mm (2) 
- PZ3 x 35 mm 
- PZ1 x 150 mm 
- PZ2 x 150 mm (2) 
- PZ3 x 150 mm 

79153   verp/1

PH: 
- PH1 x 35 mm 
- PH2 x 35 mm 
- PH3 x 35 mm

Torx:
- T15 x 150 mm 
- T20 x 150 mm 
- T25 x 150 mm 

Zeskant: 
- 2,5 mm x 116 mm 
- 3 mm x 116 mm 
- 4 mm x 164 mm 
- 5 mm x 164 mm 
- 6 mm x 164 mm 
- 8 mm x 164 mm  

Schroevendraaierset  
FatMax  
• 7-delig
• Ergonomische handgreep  

rechtstreeks op de  
kling gevormd

• Nagenoeg onbreekbaar,  
stalen kling van hoge kwaliteit

• Hoge weerstand en beperkte kans op afbraak tip
• Bimateriaal, antislip, uitstekende grip en beperkt vermoeidheid
• Voldoende draaikracht voor houtschroeven en smalle hals  

voor een snelle draaibeweging
• Kleurcode voor snelle identificatie van  

de juiste schroevendraaier voor elk type schroef
• Parallel: 3,5 x 75 mm, 5,5 x 125 mm, Standaard: 6,5 x 150 mm,  

Phillips: PH1 x 100 mm, PH2 x 125 mm, Pozidriv: PZ1 x 100 mm, PZ2 
x 125 mm  

065438   verp/1

Schroevendraaierset  
• Schacht uit chroom  

en vanadium 
• Magnetische punt
• Ergonomisch 'Soft-Touch' handvat
• Houder kan aan de muur bevestigd worden
• Inhoud: 

- 5 x plat 
- 5 x kruis  

HSET10N   verp/1

Gereedschapskoffer  
• Met verwijderbaar bakje
• Ft 43,2 x 25 x 23,8 cm (b x d x h)
• Leeg geleverd  

OM18   verp/1

Gereedschapsset  
• Inhoud:  

- tangen (3 stuks) 
- schroevendraaiers (4 stuks) 
- ratelschroevendraaier (1 stuk) 
- inbussleutels (9 stuks) 
- schroevendraaierbits (30 stuks) 
- dopsleutels (14 stuks) 
- steek - en ringsleutels (8 stuks) 
- meetlint (1 stuk) 
- klauwhamer (1 stuk) 
- handvat voor precisieschroevendraaier 
- bits voor precisieschroevendraaier  

HPRO3   verp/1

Gereedschapskoffer  
• 18 aanpasbare compartimenten
• Ft 42 x 30,5 x 6,1 cm
• Leeg geleverd
• Kleur: zwart met oranje  

OMR18   verp/1
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Elektriciteit

Verlengkabel  
• Kindveilig
• Kabellengte: 5 m
• Max. vermogen: 3500 W
• Kleur: zwart  

EC05B voor België  verp/1
EC05BG voor Nederland  verp/1

Contactdoos  
• Schakelt na ingestelde tijd  

de energietoevoer uit
• On/Off knop met touch sensor
• In stopcontact plaatsen en  

toestel op aansluiten
• Max vermogen: 3.500 W, 16 A
• Ft 62 x 120 x 40 mm  

E305DC voor België  verp/1
E305DCG voor Nederland  verp/1

Kabelhaspel  
• Plastic haspel
• Kabel uit PVC
• Mannelijke stekker
• 4 stopcontacten  

met kinderbeveiliging
• Thermische beveiliging
• Penaarde
• 25 meter H05VV-F 3G1.5
• Maximum vermogen indien afgerold: 3200 W, 16 Ampère 
• Maximum vermogen indien opgerold: 1100 W, 16 Ampère 
• Spanning 230 V, IP20  

ECR25N3 voor België  verp/1
ECR25N2 voor Nederland  verp/1

Contactdoos  
• 4 stopcontacten
• Kindveilig
• Kabellengte: 1,5 m
• Max. vermogen: 3500 W  

EB4S voor België  verp/1
EB4S-G voor Nederland  verp/1

Contactdoos  
• Inschuifbare stekkerblok
• Type stopcontact: penaarde (type E)
• Specificaties: boordiameter: 64 mm  

(gebruik 76 mm gatzaag)
• Aantal stopcontacten: 4
• Kabel: H05VV-F 3G1.5
• Kabellengte: 2 m
• Max. vermogen: 3500 W  

EBP04LN voor België  verp/1
EBP4LNG voor Nederland  verp/1
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Opbergdozen

Stapelbare bak  
• Uit vormvaste grijze PP
• Sterk en praktisch ergonomisch handvat
• Conform de Europese wetgeving
• Geschikt voor voedingswaren
• Kan op en naast elkaar geplaatst worden, zelfs verschillende 

formaten
• Kleur: grijs  

E4312 capaciteit: 10 l, gewicht: 15 kg, buitenft: 40 x 30 x 12 cm, 
binnenft: 36,2 x 26,2 x 11,5 cm 

 verp/1

E4316 capaciteit: 15 l, gewicht: 15 kg, buitenft: 40 x 30 x 12 cm, 
binnenft: 36,2 x 26,2 x 11,5 cm 

 verp/1

E4322 capaciteit: 20 l, gewicht: 20 kg, buitenft: 40 x 30 x 24 cm, 
binnenft: 36,2 x 26,2 x 21,5 cm 

 verp/1

E4332 capaciteit: 25 l, gewicht: 20 kg, buitenft: 40 x 30 x 29 cm, 
binnenft: 36,2 x 26,2 x 27,5 cm 

 verp/1

E6420 capaciteit: 37 l, gewicht: 30 kg, buitenft: 60 x 40 x 19 cm, 
binnenft: 55,5 x 35,5 x 19 cm 

 verp/1

E6432 capaciteit: 55 l, gewicht: 40 kg, buitenft: 60 x 40 x 32 cm, 
binnenft: 56,5 x 35,5 x 30 cm 

 verp/1

Toebehoren voor stapelbare bakken
E4301 deksel, ft 40 x 30 cm  verp/1
E6401 deksel, ft 60 x 40 cm  verp/1
E8888 mobiel plateau voor stapelbare bakken,  

gewicht max. 250 kg, ft 16,1 x 61 x 41 cm (h x b x d) 
 verp/1

Stockagebak  
• Uit PP
• Stapelbaar
• Muurbevestiging mogelijk
• Geïntegreerde etikethouder
• Bestand tegen vetten
• Brede opening en handvat vooraan
• Kleur: blauw  

TEKNI2B capaciteit: 1 l, gewicht: 0,08 kg,  
buitenft: 8,2 x 10 x 16,5 cm, binnenft: 7,2 x 9 x 14 cm

 verp/1

TEKNI3B capaciteit: 4 l, gewicht: 0,23 kg,  
buitenft: 12,5 x 15,3 x 23 cm, binnenft: 11,5 x 12,5 x 21 cm

 verp/1

TEKNI4B capaciteit: 10 l, gewicht: 0,48 kg,  
buitenft: 17,5 x 21 x 38,5 cm, binnenft: 15 x 18 x 29,5 cm

 verp/1

TEKNI5B capaciteit: 28 l, gewicht: 1 kg,  
buitenft: 18,7 x 30,8 x 47,5 cm, binnenft: 18 x 27 x 45 cm

 verp/1

Opbergdoos  
• Uit sterke PP
• Deksel afsluitbaar met 2 clips
• Stapelbaar met of zonder deksel
• Inhoud: 35 l
• Buitenft: 48 x 39 x 31 cm  (l x b x h)
• Binnenft: 37 x 31 x 28 cm (l x b x h)  

UB35B blauw met gele handvaten  verp/6
UB35W wit met  blauwe handvaten  verp/6
UB35R rood met zwarte handvaten  verp/6

Plooibox  
• Uit sterke kunststof
• Stapelbaar
• Gemakkelijk op te bergen: volledig inklapbaar  

Inhoud: 1,7 l
UB17BKF buitenft: 18 x 13,5 x 9,1 cm (l x b x h), zwart  verp/1
UB17FLB buitenft: 18 x 13,5 x 9,1 cm (l x b x h), lichtblauw  verp/1
UB17FLW buitenft: 18 x 13,5 x 9,1 cm (l x b x h),  wit  verp/1
UB17USB buitenft: 18 x 13,5 x 9,1 cm (l x b x h), donkerblauw  verp/1
Inhoud: 32 l
UB32FBK buitenft: 47,5 x 34,5 x 23,5 cm (l x b x h), zwart  verp/1
Inhoud: 45 l
UB45FBK buitenft: 57,2 x 39,7 x 28,6 cm (l x b x h), zwart  verp/1
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Transportwagens

Steekwagen  
• Praktische trolley om  

goederen mee te vervoeren
• Volledig inklapbaar
• Kleur: zwart  

8053919 klein model, draagkracht: 20 kg, ft uitgeklapt (L x B x H): 
38 x 36 x 33 cm, ft ingeklapt (L x B x H): 38 x 36 x 8 cm

 verp/1

8046126 groot model, draagkracht: 35 kg, ft uitgeklapt (L x B x H): 
38 x 40,5 x 42 cm, ft ingeklapt (L x B x H): 8 x 40,5 x 42 cm

 verp/1

Opvouwbaar steekwagentje  
• Uit aluminium
• Opvouwbaar in één handomdraai
• Licht model, uiterst stevig
• 2 wielen
• Groot draagvlak 
• Draagkracht: 90 kg
• Ft uitgeklapt (L x B x H):  

48,5 x 55 x 108,5 cm
• Ft ingeklapt (L x B x H):  

48,5 x 7 x 83 cm  

MDI1171   verp/1

Steekwagen  
• Uit metaal
• 2 opblaasbare wielen
• Eenvoudig in gebruik en  

zeer sterk opvouwbaar
• Draagkracht: 250 kg
• Ft 80 x 56 x 112 cm (L x B x H)
• Kleur: blauw  

8037469   verp/1

Steekwagen  
• Voor gebruiksvriendelijk, professioneel gebruik
• Compact en robuust design
• Opent en sluit in enkele seconden
• Bestaat uit: nylon met propyleen onderdelen, met elastische band
• Gemaakt van lichtgewicht en duurzaam aluminium  

WEST705 draagkracht: 70 kg 
ft uitgeklapt (L x B x H): 40 x 41 x 104 cm 
ft ingeklapt (L x B x H): 39 x 6 x 71 cm 
ft laadvlak: 39 x 28 cm 
ft wielen: 12,7 x 4 cm 
gewicht: 3,55 kg 

 verp/1

WEST706 draagkracht: 125 kg 
ft uitgeklapt (L x B x H): 51 x 52 x 107 cm 
ft ingeklapt (L x B x H): 50 x 7 x 79 cm 
ft laadvlak: 48 x 35 cm
ft wielen: 17,5 x 4,5 cm 
gewicht: 6,95 kg 

 verp/1

WEST712 draagkracht: 135 kg 
ft uitgeklapt (L x B x H): 68 x 41 x 92 cm 
ft ingeklapt (L x B x H): 68 x 41 x 8 cm 
ft laadvlak: 68 x 41 cm 
ft wielen: 10,1 x 3,3 cm 
gewicht: 6,44 kg 

 verp/1

Meubelverplaatser  
• Met 2 remmen
• Draagkracht: 150 kg
• Uit triplex
• Ft 56 x 30 cm (L x B) 

QT106   verp/1

Transportwagen  
• Met inklapbare rugleuning,  

rubberen mat
• 2 vaste en 2 zwenkwielen
• Handvat met zachte softgripbescherming  

OHT150 draagkracht: 150 kg, ft uitgeklapt (L x B x H): 74 x 48 x 
83 cm, ft ingeklapt (L x B x H): 74 x 48 x 23 cm

 verp/1

OHT300 draagkracht: 300 kg, ft uitgeklapt (L x B x H): 91 x 61 x 
87 cm, ft ingeklapt (L x B x H): 91 x 61 x 27 cm

 verp/1
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Montagemateriaal

Powerstrips  
• Gemakkelijk ophangen zonder boren of schroeven
• Dubbelzijdige kleefstrip
• Voor de meeste ondergronden
• Spoorloos verwijderbaar dankzij tesa Powerstrip technologie
• Voor veelvuldig gebruik  

58000T blister van 10 stuks, large, draagkracht: 2 kg  verp/1
58810T transparant, blister van 8 stuks, large, draagkracht: 1 kg  verp/1
58900 blister van 8 powerstrips en 5 decoratiehaakjes,  

draagkracht: 200 g 
 verp/1

59700T waterproof, blister van 6 stuks, large, draagkracht: 2 kg  verp/1
57550 blister van 14 stuks, small, draagkracht: 1 kg  verp/1

Powerstrips Poster  
• Draagkracht: 200 g 
• Ideaal voor posters,  

kalenders, enz.
• Verwijderbaar zonder  

sporen na te laten
• Onzichtbare bevestiging
• Doosje van 20 stuks, op blister  

58003   verp/1

Klevende spijker  
• Ideaal voor gevoelige  

oppervlakken
• In hoogte verstelbaar
• Verwijderbaar zonder  

resten of schade
• Blister van 2 stuks  

777720 draagkracht: 0,5 kg  verp/1
777740 draagkracht: 1 kg  verp/1
777770 draagkracht: 2 kg  verp/1

Montagetape Transparant  
• Ideaal voor de montage 

 van lichte objecten
• Snel en eenvoudig in gebruik
• Geen gereedschap nodig
• Onzichtbaar en sterk
• Een strip van 10 cm kan  

tot 2 kg dragen  

777400   verp/1

Montagetape Behang  
en Pleisterwerk  
• Ideaal voor de permanente  

montage van voorwerpen  
op kwetsbare oppervlakken

• Compenseert kleine 
onregelmatigheden  
in het oppervlak

• Een strip van 10 cm kan tot 1 kg dragen  

777420   verp/1

Montagetape Waterproof  
• Ideaal voor het bevestigen van  

spiegels en andere dunne  
voorwerpen (tot 4 mm dik) op  
stevige en gladde oppervlakken

• Compenseert zelfs kleine  
onregelmatigheden in  
het oppervlak

• Zeer eenvoudig en handig  
in het gebruik

• Sterke en permanente hechting  

777440   verp/1

Montagetape Tegels en Metaal  
• Sterkste montagetape  

tot nu toe van Tesa
• Speciaal ontwikkeld voor een  

supersterke, permanente hechting 
op harde en gladde oppervlakken

• Compenseert zelfs kleine  
onregelmatigheden in het oppervlak

• Een strip van 10 cm kan  
tot 10 kg dragen  

777460   verp/1

Montagetape Baksteen  
en Natuursteen  
• Werkt zowel binnen als buiten
• Compenseert kleine 

onregelmatigheden in het oppervlak
• Een strip van 10 cm kan  

tot 1 kg dragen  

777480   verp/1
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Klevende spijker  
• Ideaal voor gladde en  

harde oppervlakken
• Verwijderbaar zonder resten  

of schade
• Blister van 2 stuks  

777620 draagkracht: 2 kg  
(twee plakspijkers tot 4 kg) 

 verp/1

777640 draagkracht: 3 kg  
(twee plakspijkers tot 6 kg) 
in hoogte verstelbaar 

 verp/1

777670 draagkracht: 4 kg  
(twee plakspijkers tot 8 kg) 
in hoogte verstelbaar 

 verp/1

Ophanghaak  
• Ideaal voor transparante  

en harde oppervlakken
• Verwijderbaar zonder  

resten of schade  

777340 draagkracht: 0,2 kg 
blister van 5 stuks

 verp/1

777350 draagkracht: 1 kg 
blister van 2 stuks

 verp/1

Klevende schroef  
• Ideaal voor ruwe en  

harde oppervlakken
• Voor gebruik binnen en buiten
• Verwijderbaar zonder resten of schade
• Blister van 2 stuks  

779020 draagkracht: 2,5 kg  verp/1
779050 draagkracht: 5 kg  verp/1
779080 draagkracht: 10 kg  verp/1

Smart Mounting  
(Klevende spijker)  
• Verstelbare klevende spijker
• Snel en eenvoudig te  

bevestigen zonder gereedschap
• Spoorloos te verwijderen
• Herbruikbaar met nieuwe strips 
• In hoogte en zijwaarts verstelbaar 
• Stevige bevestiging
• Kleur: wit  

Voor gladde en stevige oppervlakken zoals tegels of metaal
77768 geschikt voor canvas en spanramen, draagkracht: 2 kg per 

spijker (4 kg bij twee spijkers), 2 spijkers en 3 strips
 verp/1

Voor gevoelige en licht oneffen oppervlakken zoals behang of pleisterwerk
77782 veilige montage van kleine apparaten, bv. wifi routers, 

draagkracht: 0,5 kg per spijker (1 kg bij twee spijkers), 
2 spijkers en 3 strips

 verp/1

77778 geschikt voor canvas en spanramen, draagkracht: 1 kg per 
spijker (2 kg bij twee spijkers), 2 spijkers en 3 strips

 verp/1

77779 geschikt voor canvas en spanramen, draagkracht: 2 kg per 
spijker (4 kg bij twee spijkers), 2 spijkers en 6 strips

 verp/1

Smart Mounting (Klevende haak)  
• Klevende haken voor behang en pleisterwerk
• Slingers en lichtkettingen ophangen zonder boren 
• Geschikt voor voorwerpen tot 0,5 kg per haak (1 kg bij twee haken)
• Eenvoudig bevestigen en verwijderen: geen gereedschap nodig, 

verwijderbaar zonder sporen
• Herbruikbaar met nieuwe kleefstrip
• 2 haken en 3 strips
• Kleur: wit  

77780  verp/1

Smart Mounting (Klevende spijker)  
• Zelfklevende haak
• Bruikbaar op bijna alle plafonds
• Eenvoudige bevestiging zonder boren of schroeven
• Spoorloos verwijderbaar en herbruikbaar
• 1 plafondhaak en 3 strips
• Kleur: wit 

77781  verp/1



17019

MR12SS

17026CLR

17021N

17087QC

17007

17086QC

17006CLR

17003

17089Q

17091CLR

Haken voor algemeen gebruik
• Makkelijk aan te brengen zonder beschadiging
• Sterke hechting op allerlei oppervlakken
• Probleemloos verwijderbaar zonder sporen na te laten

Decoratieve & Metalen haken
• Makkelijk aan te brengen zonder beschadiging
• Beschikbaar in diverse stijlen
• Probleemloos verwijderbaar zonder sporen na te laten

Transparante haken
• Transparant ontwerp aanpasbaar aan elke omgeving of stijl
• Sterke hechting, maar probleemloos verwijderbaar
• Ophangen zonder beschadiging

Ref. Omschrijving Verpakking
17003 Command™ Basic Haak, Groot 1 haak/pk
17007 Command™ Bezemhouder 1  houder/pk
17019 Command™ Klerenhaak 1 haak/pk
17022N Command™ Universele Kleefstrips, Klein 8 sets/pk
17021N Command™ Universele Kleefstrips, Medium 5 sets/pk
17023N8 Command™ Universele Kleefstrips, Groot 4 sets/pk

Ref. Omschrijving Verpakking
17086QC Command™ Haken Parelwit, Medium 2 haken/pk
17089Q Command™ Knijper Clip Quartz, Wit 3 clips/pk
17089S Command™ Knijper Clip Antraciet, Zwart 3 clips/pk
17087QC Command™ Dubbele Haak Parelwit 1 haak/pk
HOM18Q Command™ Sleutelhouder Haken Quartz 1 rail/pk
MR12SS Command™ Moderne Metalen Haak, 

Geborsteld Nikkel, Medium
1 haak/pk

MR13SS Command™ Moderne Metalen Haak, 
Geborsteld Nikkel, Groot

1 haak/pk

Ref. Omschrijving Verpakking
17092CL Command™ Doorzichtige Haken met Doorzichtige Strips, Klein 2 haken/pk
17091CL Command™ Doorzichtige Haken met Doorzichtige Strips, Medium 2 haken/pk
17093CL Command™ Doorzichtige Haak met Doorzichtige Strips, Groot  1 haak/pk
17006CL Command™ Doorzichtige Mini Haken met Doorzichtige Strips 6 haken/pk
17067CL Command™ Doorzichtige Draadhaken met Doorzichtige Strips, Klein 3 haken/pk
17067CL5 Command™ Doorzichtige Draadhaken met Doorzichtige Strips, Klein 5 haken/pk
17026CLR Command™ Doorzichtige Decoratie Clips met Doorzichtige Strips  20 clips/pk
17200CLR Command™ Doorzichtige Kleefstrips Assortiment (4 Klein, 2 medium, 2 Groot) 8 sets/pk

Haken voor algemeen gebruik
• Makkelijk aan te brengen zonder beschadiging
• Sterke hechting op allerlei oppervlakken
• Probleemloos verwijderbaar zonder sporen na te laten

Decoratieve & Metalen haken
• Makkelijk aan te brengen zonder beschadiging
• Beschikbaar in diverse stijlen
• Probleemloos verwijderbaar zonder sporen na te laten

Transparante haken
• Transparant ontwerp aanpasbaar aan elke omgeving of stijl
• Sterke hechting, maar probleemloos verwijderbaar
• Ophangen zonder beschadiging

Ref. Omschrijving Verpakking
17003 Command™ Basic Haak, Groot 1 haak/pk
17007 Command™ Bezemhouder 1 houder/pk
17019 Command™ Klerenhaak 1 haak/pk
17022N Command™ Universele Kleefstrips, Klein 8 sets/pk
17021N Command™ Universele Kleefstrips, Medium 5 sets/pk
17023N8 Command™ Universele Kleefstrips, Groot 4 sets/pk

Ref. Omschrijving Verpakking
17086QC Command™ Haken Parelwit, Medium 2 haken/pk
17089Q Command™ Knijper Clip Quartz, Wit 3 clips/pk
17089S Command™ Knijper Clip Antraciet, Zwart 3 clips/pk
17087QC Command™ Dubbele Haak Parelwit 1 haak/pk
HOM18Q Command™ Sleutelhouder Haken Quartz 1 rail/pk
MR12SS Command™ Moderne Metalen Haak,  

Geborsteld Nikkel, Medium
1 haak/pk

MR13SS Command™ Moderne Metalen Haak,  
Geborsteld Nikkel, Groot

1 haak/pk

Ref. Omschrijving Verpakking
17092CL Command™ Doorzichtige Haken met Doorzichtige Strips, Klein 2 haken/pk
17091CL Command™ Doorzichtige Haken met Doorzichtige Strips, Medium 2 haken/pk
17093CL Command™ Doorzichtige Haak met Doorzichtige Strips, Groot  1 haak/pk
17006CL Command™ Doorzichtige Mini Haken met Doorzichtige Strips 6 haken/pk
17067CL Command™ Doorzichtige Draadhaken met Doorzichtige Strips, Klein 3 haken/pk
17026CL Command™ Doorzichtige Decoratie Clips met Doorzichtige Strips  20 clips/pk
17200CL Command™ Doorzichtige Kleefstrips Assortiment (4 Klein, 2 medium, 2 Groot) 8 sets/pk



17304C

17201BLK

BATH33-SN

17040C

17017CLR

17201C

W17081C

17048C

WMR01BNC

Kabelgeleiders
• Wirwar aan kabels netjes gestructureerd
• Ideaal voor entertainmentruimten
• Geschikt voor allerlei oppervlakken

Fotolijststrips
• Ophangen zonder beschadiging
• Verschillende formaten met draagvermogen tot 7,2kg
• Sterke hechting op allerlei oppervlakken

Badkamerhaken
• Waterbestendige kleefstrips
• Eenvoudig aan te brengen en te verwijderen
• Draagvermoren tot 1,3kg

Ref. Omschrijving Verpakking
17017CL Command™ Transparante Kabelclips Rond 4 clips/pk
17304 Command™ Kabelbundelaar 2 clips/pk

Ref. Omschrijving Verpakking
17202C Command™ Fotolijststrips Wit, Klein 4 sets/pk
17201C Command™ Fotolijststrips Wit, Medium 4 sets/pk
17206C Command™ Fotolijststrips Wit, Groot 4 sets/pk
17202BL Command™ Fotolijststrips Zwart, Klein 4 sets/pk
17201BL Command™ Fotolijststrips Zwart, Medium 4 sets/pk
17206BL Command™ Fotolijststrips Zwart, Groot 4 sets/pk
17208C Command™ Fotolijst Stabilisatiestrips Wit 4 sets/pk
17207C Command™ Fotolijststrips Wit, Smal 4 sets/pk
17040C Command™ Zaagtand Schilderijhaak 1 haak/pk
17047C Command™ Universeel klevende spijker 1 haak/pk
17048C Command™ Universeel klevende spijker, Jumbo 1 haak/pk
17024C Command™ Posterstrips 6 sets/pk

Ref. Omschrijving Verpakking
W17081 Command™ Designer Haken met Waterbestendige 

Strips, Medium
2 haken/pk

WMR01BN Command™ Waterbestendige Haak, Klein,  
Geborsteld Nikkel met Waterbestendige Strips

1 haak/pk

BATH33N Command™ Waterbestendige Haak, Klein,  
Geborsteld Nikkel met Waterbestendige Strips

1 haak/pk

Fotolijststrips
• Ophangen zonder beschadiging
• Verschillende formaten met draagvermogen tot 7,2 kg
• Sterke hechting op allerlei oppervlakken

Kabelgeleiders
• Wirwar aan kabels netjes gestructureerd
• Ideaal voor entertainmentruimten
• Geschikt voor allerlei oppervlakken

Badkamerhaken
• Waterbestendige kleefstrips
• Eenvoudig aan te brengen en te verwijderen
• Draagvermogen tot 1,3 kg

Ref. Omschrijving Verpakking
17017CL Command™ Transparante Kabelclips Rond 4 clips/pk
17304 Command™ Kabelbundelaar 2 clips/pk

Ref. Omschrijving Verpakking
17202C Command™ Fotolijststrips Wit, Klein 4 sets/pk
17201C Command™ Fotolijststrips Wit, Medium 4 sets/pk
17206C Command™ Fotolijststrips Wit, Groot 4 sets/pk
17202BL Command™ Fotolijststrips Zwart, Klein 4 sets/pk
17201BK Command™ Fotolijststrips Zwart, Medium 4 sets/pk
17206BL Command™ Fotolijststrips Zwart, Groot 4 sets/pk
17208C Command™ Fotolijst Stabilisatiestrips Wit 4 sets/pk
17207C Command™ Fotolijststrips Wit, Smal 4 sets/pk
17040C Command™ Zaagtand Schilderijhaak 1 haak/pk
17047C Command™ Universeel klevende spijker 1 haak/pk
17048C Command™ Universeel klevende spijker, Jumbo 1 haak/pk
17024C Command™ Posterstrips 6 sets/pk

Ref. Omschrijving Verpakking
W17081 Command™ Designer Haken met Waterbestendige 

Strips, Medium
2 haken/pk

WMR01BN Command™ Waterbestendige Haak, Klein, 
Geborsteld Nikkel met Waterbestendige Strips

1 haak/pk

17201C 17201BK 17048C 17040C
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Montagemateriaal

Afdekplakband  
• Schilderstape van hoge kwaliteit voor iedereen die een 

professioneel eindresultaat wil van een verfklus
• Optimale kleefkracht en binnen 60 dagen zonder lijmresten 

te verwijderen van delicate oppervlakken, zoals behangpapier 
met reliëf, gewoon behangpapier, glad pleisterwerk en vers 
geschilderde ondergronden

• Voor kwetsbare ondergronden
• Kleur: blauw  

208024N ft 24 mm x 41 m  verp/1
208036N ft 36 mm x 41 m  verp/1

Afdekplakband  
• Uit crêpepapier met een  

natuurrubberkleefstof
• Geschikt voor alle  

toepassingen zoals afdekken  
bij binnenhuiswerken,  
het sluiten van kartonnen  
dozen en lichte bevestigingen, enz.  

432341 ft 25 mm x 50 m  verp/12
432343 ft 38 mm x 50 m  verp/8
432344 ft 50 mm x 50 m  verp/6

Afdekplakband 202  
• Uit crêpepapier
• Uitstekende hechting
• Schoon verwijderbaar  

20218 ft 18 mm x 50 m  verp/1
20248 ft 48 mm x 50 m  verp/1

Afdekplakband  
• Geschikt voor alle soorten verf
• Sterke hechting
• Bij binnengebruik te verwijderen  

zonder lijmsporen binnen de 8 dagen
• Bij buitengebruik te verwijderen  

zonder lijmsporen binnen de 3 dagen  

773364 ft 19 mm x 50 m  verp/1
773363 ft 30 mm x 50 m  verp/1

Contactlijm transparant  
• Voor een ijzersterke verlijming 
• Op blister  

Voor verlijming van hout, metaal, hard en zacht PVC, rubber, kurk, leer, glas, 
ABS, Polystyrol, plexiglas en combinaties van deze materialen
80409 tube van 50 g  verp/12
80410 tube van 125 g  verp/12
Voor verlijming van hout, metaal, hard PVC, rubber, vilt, leer, keramiek, glas, 
porselein en combinaties van deze materialen
80413 tube van 50 g  verp/12
80414 tube van 125 g  verp/12

Multilijm 100 % Repair Gel  
• Voor het herstellen en lijmen  

van materialen zoals glas, spiegels,  
keramiek, tegels, metaal, hout, enz.

• Biedt weerstand aan trillingen,  
spanning, water en extreme  
temperaturen (-50 °C tot +120 °C)

• Oplosmiddelvrij
• Tube van 20 g, op blister  

489858   verp/1

Montagelijm  
• Lijmt vrijwel alle materialen:  

hout, steen, beton, metaal,  
gips, polystyreen

• Geen gereedschap nodig; gedaan  
met pluggen, hamers, boor-  
en schroefmachines

• Hecht in 10 seconden
• Veilig en schoon: zonder 

barsten en stof
• Tube van 50 g, op blister  

1367012   verp/1
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Kluizen

Kluis  
• Elektronische kluis
• Openen en sluiten met 3-8 - cijferige code
• 3 lichtindicaties (groen, rood, geel) om respectievelijk  

te openen, indicatie 'low battery' en waarschuwing
• Wijzigen code met de reset knop
• Met beschermend tapijt binnenin
• Bevestiging aan onderzijde en achterzijde  

mogelijk (boorgaten voorzien)
• Buitenformaat: 20 x 31 x 20 cm
• Binnenformaat: 19,8 x 30,8 x 14 cm
• Dikte staal deur: 3 mm
• Dikte staal lichaam: 1 mm
• Gewicht: 4 kg
• 4 x 1,5 V AA batterij (exclusief)  

BG90017   verp/1

Kluis  
• Elektronische kluis
• Openen en sluiten met 3-8 - cijferige code
• 3 lichtindicaties (groen,rood,geel, om respectievelijk  

te openen, indicatie 'low battery' en waarschuwing
• Gebruik sluitings-en openingsknop
• Wijzigen code met de reset knop
• Bevestiging aan onderzijde en achterzijde  

mogelijk (boorgaten voorzien)
• Buitenformaat: 17 x 23 x 17 cm
• Binnenformaat: 16,8 x 22,8 x 12 cm
• Dikte staal deur: 2,5 mm
• Dikte staal lichaam: 1 mm
• Gewicht: 2,3 kg
• 4 x 1,5 V AA batterij (exclusief)  

BG90014   verp/1

Kluis Palermo 1 Elo  
• Hoogwaardige kwaliteit
• Gecertificeerd volgens  EN 14450 S2 (braakwerend)
• Gecertificeerd volgens EN 15659 LFS30 P (brandwerend)
• Elektronisch slot
• Buitenafmetingen: 31,5 x 44,5 x 45 cm
• Binnenafmetingen: 18,5 x 33,5 x 30 cm
• Gewicht: 71 kg
• Volume: 32 l
• Verankeringspunten: 2x via bodem
• 1 x 9 V batterij (inclusief) 
• Kleur: antraciet (RAL 7024)  

11041 kluis  verp/1
11041FS kluis/full service  verp/1

Kluis Monza 1 Elo  
• Hoogwaardige kwaliteit
• Gecertificeerd volgens EN 14450 S2 (braakwerend)
• Elektronisch slot met onderscheid manager - gebruiker
• Buitenafmetingen: 30 x 44,5 x 40 cm
• Binnenafmetingen: 22 x 36,5 x 29,6 cm
• Gewicht: 26 kg
• Volume: 24 l
• Verankeringspunten: 2x via bodem en 1x via achterwand
• 1 x 9 V batterij (inclusief)
• Kleur: lichtgrijs (RAL 7035)  

11017 kluis  verp/1
11017FS kluis/full service  verp/1

Kluis Torino 1 Elo  
• 60 minuten gecertificeerde brandwerendheid
• Elektronisch slot met onderscheid manager - gebruiker
• Buitenafmetingen: 31,5 x 44,5 x 42,5 cm
• Binnenafmetingen: 20,7 x 34,1 x 29,6 cm
• Gewicht: 38 kg
• Volume: 21 l
• Verankeringspunten: 1x via bodem
• 4 x 1,5 V AAA batterij (inclusief)
• Kleur: antraciet  

13020 kluis  verp/1
13020FS kluis/full service  verp/1

Full service:
De kluis wordt bij aflevering direct op de juiste 
locatie geplaatst en verankerd. Door middel van een 
innovatieve trappenloper kan de kluis via bijna elke trap 
vervoerd worden mits deze 80 cm breed is. Na plaatsing 
ontvangt u het verankeringscertificaat. U kunt gebruik 
maken van deze full service indien er aan deze minimale 
voorwaarden wordt voldaan: de plaatsing moet 
gebeuren op de begane grond, een per lift bereikbare 
etage of op het eerste of tweede verdiep bereikbaar 
met de trap, de trap is minstens 80 cm breed en heeft 
geen extreem kwetsbare bekleding, onder en boven aan 
de trap is minstens 90 cm uitloopruimte.
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Kluizen

Sleutelkastjes en -hangers

Kluis Torino 3 Elo  
• 60 minuten gecertificeerde  

brandwerendheid
• Elektronisch slot met  

onderscheid manager - gebruiker
• Buitenafmetingen: 79 x 48,5 x 45 cm
• Binnenafmetingen: 60,7 x 34,6 x 30,1 cm
• Gewicht: 103 kg
• Volume: 63 l
• Verankeringspunten: 1x via bodem
• 4 x 1,5 V AAA batterij (inclusief)
• Kleur: antraciet  

11043 kluis  verp/1
11043FS kluis/full service  verp/1

HS2 brandwerende  
archiefkast  
• 4 legplanken
• Hangmappenframe of  

extra legplanken mogelijk
• Buitenafmetingen:  

195 x 95 x 55 cm
• Binnenafmetingen:  

178 x 83,5 x 46 cm
• Gewicht: 145 kg
• Volume: 684 l
• Verankeringspunten: 0
• Kleur: antraciet (RAL 7016)  

11101 archiefkast  verp/1
11101FS archiefkast/full service  verp/1

Sleutelkastje  
• Voor 50 sleutels
• Met elektronisch slot
• Mat grijze coating
• Combinatieslot
• Dikte stalen deur: 20 mm
• Dikte overige delen: 40 mm
• Inclusief sleutelhangers  

en een reservesleutel
• Ft 10 x 40 x 55 cm
• Gewicht: 11 kg
• 4 x 1,5 V AA batterij (exclusief)  

8033911   verp/1

Sleutelhangers  
• Met ring
• Ft 30 x 14 mm
• Label beschrijfbaar (ft label 29 x 13 mm)
• Geassorteerde kleuren: geel, rood, groen, zwart en blauw
• Pak van 20 stuks  

8046669   verp/1

Reservesleutel  
• Sleutelhanger met ring,  

diameter: 18 mm
• Inclusief een label houder  

voor identificatie
• Labels vervangbaar
• Ft 5,2 x 2,1 x 0,3 cm
• Gewicht: 2 g
• Geassorteerde kleuren: rood, zwart,  

geel, blauw, groen en oranje
• Pak van 100 stuks  

2801899   verp/1

Sleutelkastje  
• Uit zwaar staal  

met een cilinderslot  
en 2 sleutels

• Compleet met haakjes  
om de sleutels op  
te hangen, stickers  
voor codering  
en muurmonteerset

• Kleur: lichtgrijs  

Ft 18 x 6 x 25 cm
252437X gewicht: 1,04 kg, netto: 953 g, voor 24 sleutels  verp/1
253637X gewicht: 1,29 kg, netto: 1,09 kg, voor 36 sleutels  verp/1
Ft 28 x 6 x 37 cm
256537X gewicht: 2,2 kg, netto: 2 kg, voor 70 sleutels  verp/1
260837 gewicht: 3,1 kg, netto: 2,92 kg, voor 110 sleutels  verp/1
Ft 38 x 14 x 55 cm
265037X gewicht: 9 kg, netto: 8,65 kg, voor 150 sleutels  verp/1
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Sleutelkastjes en -hangers

Sloten

Sleutelkastje Key Box  
• Uit aluminium
• Innovatief opbergsysteem  

voor de sleutelhangers Key Clip
• Met hoogwaardig slot en 2 sleutels
• Geleverd met 6 sleutelhangers Key Clip  

Ft 30,2 x 28 x 11,8 cm
D195223 voor 36 sleutelhangers  verp/1
Ft 30,2 x 40 x 11,8 cm
D195423 voor 48 sleutelhangers  verp/1
D195523 voor 72 sleutelhangers  verp/1

Sleutelhangers Key Clip  
• Uit hoogwaardige kunststof
• Vervangbaar en personaliseerbaar etiket
• Labels kunnen gedownload worden
• Set van 6 stuks  

D195704 geel  verp/1
D195703 rood  verp/1

D195707 blauw  verp/1
D195701 zwart  verp/1

Sleutelkastje  
• Met matte poedercoating
• Inclusief 2 sleutels, ophangsysteem en sleutelhangers
• Kleur: beige  

918850 voor 30 sleutels  verp/1
918869 voor 48 sleutels  verp/1
918877 voor 60 sleutels  verp/1

Hangslot met sleutel  
• Automatische sluiting
• Handvat uit gehard staal
• Behuizing uit massief geelkoper
• Breedte: 40 mm
• Met 3 sleutels bijgeleverd  

SCD4271   verp/1

Combinatieslot digitaal  
• Digitaal geprogrammeerde  

combinatie met 8 cijfers
• Handvat en behuizing  

uit vernikkeld staal
• Breedte: 35 mm  

B722008   verp/1

Slot TSA  
• Behuizing uit staal, omhulsel uit kunststof
• TSA slotjes zijn verplicht voor reizen naar de VS  

8046737 ft 20 x 9 x 22 mm, met 2 sleutels  verp/1
8046720 ft 66 x 34 x 14 mm, 3-cijferige combinatie  verp/1
8046744 ft 78 x 50 x 13 mm, 3-cijferige combinatie + kabel  verp/1

1

1

2

2

3

3
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Valsgelddetectoren

SAFESCAN 30 SAFESCAN 35 SAFESCAN 45

SAFESCAN 50 / 70 SAFESCAN 85

SAFESCAN 155-S / 185-S SAFESCAN 235 
AUTOMATISCHE VALSGELDDETECTOR 
- 7-voudige valsgelddetectie 
- Controleert EUR, GBP, CHF, PLN en HUF (155-S) 
- Controleert USD, EUR, GBP, CHF, PLN, SEK, NOK, DKK, HUF (185-S) 
- 100% getest (www.ecb.int) 
- Verdacht bankbiljet alarm 
- Ook voor nieuwe Euro biljetten 
- Update poort voor valuta updates (USB & microSD) 
- 3 jaar garantie. CE gecertificeerd 
 SF155SB automatische valsgelddetector voor 5 valuta’s 
SF185S automatische valsgelddetector voor 9 valuta’s 
1120410 oplaadbare batterij  
CLCARD2 cleaning cards

 
AUTOMATISCHE VALSGELDDETECTOR 
- 3-voudige valsgelddetectie 
- Controleert EUR en GBP 
- 100% getest (www.ecb.int) 
- Verdacht bankbiljet alarm 
- Ook voor nieuwe Euro biljetten 
- 3 jaar garantie. CE gecertificeerd 
 
 
 
 
 SAF85 portable detector

 
UV-VALSGELDDETECTOR 
- Controleert de UV-kenmerken van bankbiljetten  
 van alle valuta’s 
- Controleert ook creditcards, paspoorten en overige ID’s 
- Krachtige dubbele UV-lamp (2x 6W) 
- 3 jaar garantie. CE gecertificeerd 
  
 SAF45 UV valsgelddetector 
SAFUV UV-lamp 

 
UV-VALSGELDDETECTOR 
- Controleert de UV-kenmerken van bankbiljetten van alle valuta’s 
- Controleert ook creditcards, paspoorten en overige ID’s 
- Met reflector voor extra krachtige UV licht-weerkaatsing 
- Met warme start technologie voor 3 keer langere levensduur van  
 de lamp 
- Groot witlichtvlak (16 LED’s) controleert watermerk, microprint 
 en metaaldraad (Safescan 70) 
- Automatische aan/uit sensor (Safescan 70) 
- 3 jaar garantie. CE gecertificeerd 
 
SAF50BL UV valsgelddetector  
SAF70 UV valsgelddetector  
UV5070 UV-lamp 

 
VALSGELDDETECTIEPEN 
- Donkere markering: bankbiljet 
 dat waarschijnlijk vals is 
- Lichte markering: echt bankbiljet 
- CE gecertificeerd 
 
 
 SAF30 valsgelddetectiepen

 
PORTABLE DETECTOR 
- Controleert alle valuta’s 
- 3-voudige valsgelddetectie 
- Snel en effectief 
- Inclusief batterijen 
- CE gecertificeerd 
 
 SAF35 portable detector

 
INFRAROOD  
DETECTOR 
- Toont de infrarood-kenmerken van bankbiljetten 
- Controleert meerdere bankbiljetten tegelijk 
- Controleert alle valuta’s 
- Controleert ook creditcards, paspoorten en  
 overige ID bewijzen 
- 3 jaar garantie. CE gecertificeerd 
 
 SAF235 infrarood detector
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Geldtelmachines

SAFESCAN 2210 / 2250 SAFESCAN 2265

SAFESCAN 2660-S SAFESCAN 2665-S

SAFESCAN 2985-SX SAFESCAN 1250

 
BILJETTELMACHINE 
- Hoppercapaciteit: 500 biljetten. Stackercapaciteit: 250 biljetten 
- Telt tot 1500 biljetten/min. Ook voor nieuwe Euro biljetten 
- Waardetelling voor EUR/CHF/PLN/SEK/NOK/DKK biljetten 
- Controle en telling van 10 standaardvaluta’s 
- Optel- en batchfunctie 

- 7-voudige valsgelddetectie 
- 100% getest (www.ecb.int) 
- Alarm bij verdacht biljet 
- Print functie: druk de telresulaten af op de Safescan TP-230 printer 
- 3 jaar garantie. CE gecertificeerd    
SF2665S biljettelmachine 
MSC6185 software 
CLCARDS reinigingskaarten 
TP230 thermische printer

 
BILJETTELMACHINE 
- Hoppercapaciteit: 500 biljetten. Stackercapaciteit: 250 biljetten 
- Telt tot 1500 biljetten/min. Ook voor nieuwe Euro biljetten 
- Waardetelling van gesorteerde bankbiljetten met valsgelddetectie 
- Controle en telling van 10 standaardvaluta’s 
- Optel- en batchfunctie 
- 7-voudige valsgelddetectie 
- 100% getest (www.ecb.int) 
- Alarm bij verdacht biljet 
- 3 jaar garantie. CE gecertificeerd         
SF2660S biljettelmachine 
CLCARDS reinigingskaarten

 
BILJETTELMACHINE 
- Hoppercapaciteit: 300 biljetten. Stackercapaciteit: 200 biljetten 
- Telt tot 1000 biljetten/min 
- Autostart en autostop functie. Optel- en batchfunctie 
- UV-valsgelddetectie  
- Alarm bij verdacht biljet 
- Controleert alle valuta’s 
- 3 jaar garantie. CE gecertificeerd 
  
SF2210 biljettelmachine 
SF2250 biljettelmachine 
CLCARDS reinigingskaarten

 
MUNTENTELLER EN -SORTEERDER 
- Hoppercapactiteit van 300-500 munten 
- Telt en sorteert 220 munten per minuut 
- Met een optel- en batchfunctie 
- Stopt automatisch wanneer een muntbakje vol is 
- Rapporteert het totale aantal munten per denominatie 
- Print de telresultaten op de optionele Safescan TP-230 printer 
- 3 jaar garantie. CE gecertificeerd 
 
 
 
 
  
SAF1250 muntenteller - en sorteerder 
CR-80 papieren muntrollen 
TP230 thermische printer  

 
BILJETTELMACHINE MET SORTEER FUNCTIE 
- Hoppercapaciteit: 500 biljetten. Stackercapaciteit: 250 biljetten 
- 14 standaard valuta’s voor het controleren en (ongesorteerd) tellen 
- Dubbel pocket configuratie: verdachte bankbiljetten worden in de  
 reject pocket geplaatst, terwijl het telproces doorgaat 
- Automatische valuta- en denominatieherkenning 
- 7-voudige valsgelddetectie 
- Telfuncties: Mix, Value-Mix, Multi-Mix, Sort, Sort Version, Face,  
 Orient en Sheet Counting 
- Print functie: druk de telresulaten af op de Safescan TP-230 printer 
- 3 jaar garantie. CE gecertificeerd 
 
SF29855 biljettelmachine met sorteer functie 
MSC6185 software 
CLCARDS reinigingskaarten 
TP230 thermische printer

 
BILJETTELMACHINE 
- Bankbiljettenteller met waardetelling voor EUR en GBP 
- Hoppercapaciteit: 300 biljetten. Stackercapaciteit: 200 biljetten 
- Telt tot 1200 biljetten/min 
- Autostart en autostop functie. Optel- en batchfunctie 
- 4-voudige valsgelddetectie 
- Alarm bij verdacht biljet 
- Controleert alle valuta’s 
- 3 jaar garantie. CE gecertificeerd 
  
SF2265 biljettelmachine 
CLCARDS reinigingskaarten
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Geldschikkers

SAFESCAN 6165 SAFESCAN 6185

SAFESCAN 4141-SERIE SAFESCAN 4617-SERIE

SAFESCAN 4100 SAFESCAN UC-100

 
GELDTELWEEGSCHAAL 
- Telt munten, bankbiljetten, muntrollen/zakjes, bankbiljetbundels/ 
 clips/enveloppen, geldwaardes van betaalkaarten en cheques 
- Numeriek toetsenbord met handige sneltoetsen 
- Optinele muntenbakjes voor extra snelle tellingen 
- Tel een volledige kassalade in 2 minuten 
- Alle belangrijke valuta’s vooraf geïnstalleerd 
- Print functie: druk de telresulaten af op de Safescan TP-230 printer 
- Exporteer de telresulaten naar PC software Safescan MCS 
- 3 jaar garantie. CE gecertificeerd 
 
 SAF6185 geldtelweegschaal 
MSC6185 software 
LB205 oplaadbare batterij 
TP230 thermische printer 

 
GELDTELWEEGSCHAAL 
- Telt munten, bankbiljetten, muntrollen en bankbiljetbundels 
- Optinele muntenbakjes voor extra snelle tellingen 
- Tel een volledige kassalade in 2 minuten 
- Alle belangrijke valuta’s vooraf geïnstalleerd 
- Print functie: druk de telresulaten af op de Safescan TP-230 printer 
- Exporteer de telresulaten naar PC software Safescan MCS 
- 3 jaar garantie. CE gecertificeerd 
 
 
 
 SF6165 geldtelweegschaal 
MSC6185 software 
LB205 oplaadbare batterij 
TP230 thermische printer 

 
POS-KLUIS 
- Stalen omhulsel, geen plastic delen 
- Makkelijk uit het zicht onder de 
 toonbank te monteren 
- Dubbel afsluitsysteem 
- Eenvoudige installatie 
- Afmetingen: 10,2 x 22,5 x 19 cm. Gewicht: 2,2 kg 
- 3 jaar garantie. CE gecertificeerd 
 
SAF4100 POS kluis 

 
KASSALADE 
- Afmetingen: 41cm (B) x 41,5 cm (D) x 11,5cm (H) 
- 4 biljet / 8 munt lay-out 
- Getest voor 500.000 openingen (LD-4141) 
- Getest voor 1.000.000 openingen (SD-4141) 
- Afroomgleuf voor biljetten met hoge waarde 
- Compatibel met RJ12 kassasystemen (12V) 
- 3 jaar garantie. CE gecertificeerd 
 LD4141 elektr. en sleutel opening 
SD4141 elektr. en Easy-Push opening 
4141T1 optionele inzetbak 
4141CC muntbakjes te gebruiken met 6165/6185

 
FLIP-TOP KASSALADE 
- Afmetingen: 46cm (B) x 17cm (D) x 10cm (H) 
- 6 biljet / 8 munt lay-out 
- Getest voor 1.000.000 openingen 
- Afroomgleuf voor biljetten met hoge waarde 
- Compatibel met RJ12 kassasystemen (12V) 
- 3 jaar garantie. CE gecertificeerd 
 
 SD4617S elektr. en sleutel opnening 
4617T optionele inzetbak 
4617L optionele deksel 
4617CC muntbakjes te gebruiken met 6165/6185

 
USB KASSALADETRIGGER / OPENER 
- RJ-12 naar USB converter 
- Sluit uw kassalade aan op uw PC of POS systeem 
- Open uw kassalade direct via uw PC of POS systeem 
- Plug & Play connectiviteit 
- Voeding via USB, geen externe voeding vereist 
- Geschikt voor alle Safescan-kassalades 
- 3 jaar garantie. CE gecertificeerd 
 
UC100 USB kassaladetrigger   
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Geldschikkers

Geldschikker Euroboard L  
• 8 schachten voor alle cent- en euromunten
• Capaciteit: 233,90 euro
• Eenduidige aanduidingen
• Met tussenhouder
• Ft 32,4 x 3,4 x 19 cm (b x h x d)  

D178058   verp/1

Geldschikker Euroboard XL  
• In stabiel telplankje en stabiele  

stalen behuizing met 8 vakken voor het geld
• Markeringen voor het eenvoudig maken van muntrollen
• Rubberen voetjes tegen verschuiven en krassen van de onderlaag
• Ft 32,8 x 5,9 x 28,6 cm (b x h x d)  

D178157   verp/1

Geldtransportkoffer  
Euroboxx Small  
• Uit poedergecoat plaatstaal
• Telbord met 6 muntcompartimenten,  

met 3 vakken voor bankbiljetten
• Capaciteit: 102,05 euro
• Ft 28,3 x 10 x 22,5 cm (b x h x d)  

D177857   verp/1

Geldkoffer Euroboxx  
• Solide stalen plaat
• Greep in stabiel polyamide
• Uitneembaar telplankje met 8 vakken 
• Uitneembare schaal voor biljetten
• Voering in het deksel
• Cilinderslot met dubbel overgrijpende grendel
• Individueel sleutelnummer garandeert vervanging 
• Ft 35,2 x 12 x 27,6 cm (b x h x d)  

D178257   verp/1

Geldkoffer  
• Met matte poedercoating 
• Inclusief 2 sleutels 
• Bevestigingsgaten in de bodem en een handvat  

Ft 20 x 16 x 9 cm (b x d x h)
918907 rood  verp/1
918893 blauw  verp/1
918885 zwart  verp/1
Ft 30 x 24 x 9 cm (b x d x h)
918931 rood  verp/1
918923 blauw  verp/1
918915 zwart  verp/1
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Geldkoffers

Geldkoffer  
• Mini formaat
• Met slot
• Met krasvrije poeder gecoat staal
• Geassorteerde kleuren: rood en blauw
• Ft 12,5 x 9,5 x 6,3 cm (b x d x h)  

144099   verp/6

Geldkoffer  
• Uit zwaar gelast staal
• Met sterk slot en 2 bijgeleverde sleutels
• Gemakkelijke handgrip
• Verwijderbare munthouder

4 compartimenten, ft 15,2 x 11,5 x 8 cm (b x d x h)
145102X rood  verp/1
145103X blauw  verp/1
145121X zwart  verp/1

5 compartimenten, ft 20 x 16 x 9 cm (b x d x h)
145202X rood  verp/1
145203X blauw  verp/1
145221X zwart  verp/1

5 compartimenten, ft 25 x 18 x 9 cm (b x d x h)
145302X rood  verp/1
145303X blauw  verp/1
145321X zwart  verp/1

5 compartimenten, ft 30 x 24 x 9 cm (b x d x h)
145402X rood  verp/1
145403X blauw  verp/1
145421X zwart  verp/1
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Tijdsregistratiesystemen

TM-616 

RFID 
 
Tot 200 gebruikers 

Wi-Fi / Ethernet / USB  
 
Druktoetsen 
 
2.8” TFT display 

 
 
TM616  
  

TM-626 

RFID / Vingerafdruk 
 
Tot 200 gebruikers 

Wi-Fi / Ethernet / USB  
 
Druktoetsen 
 
2.8” TFT display 

 
 
TM626   
 

TM-828 

RFID / Vingerafdruk 
 
Tot 2.000 gebruikers 

Wi-Fi / Ethernet / USB  
 
Touch sense toetsen 
 
3.5” TFT display 

 
 
TM828   
 

TM-838 

RFID / Gezichtsherkenning 
 
Tot 2.000 gebruikers 

Wi-Fi / Ethernet / USB  
 
Touch sense toetsen 
 
3.5” TFT display 

 
 
TM838   
 

TM-818 

RFID 
 
Tot 2.000 gebruikers 

Wi-Fi / Ethernet / USB  
 
Touch sense toetsen 
 
3.5” TFT display 

 
 
TM818   
 

System 

Tijdregistratie met 
 
Gebruikers 

Connecties 
 
Toetsen 
 
Display 

TimeMoto PC software incl.

Art.nr.  
 

Accessoires

TM Cloud Uitbreiding 
 
25 gebruikers 
 
TM25EX  
 

TM Cloud Uitbreiding 
 
100 gebruikers 
 
TM100EX  
 

TimeMoto Software
 
Real-time aanwezigheidsdata 

Werkschema’s 

Project-/werkcodes 

Management rapportages van kloktijden 
    
Exporteer naar CSV, PDF en Excel 

Overwerk-/absentiebeheer 

Klokken via de Cloud

Geavanceerde werkcodes

Multi-Client gebruik

Data beschikbaar op elke locatie

Export naar Payroll-Software 

Diensten-, vakantie-, afwezigheidsplanning

Gebruikers

Art.nr. 

TM PC Software

-

-

-

-

-

-

Onbeperkt

TMPC  

TM PC Software Plus
 

-

-

-

-

Onbeperkt

TMPCPLU     

TM Cloud 
 

-

-

Tot 25 gebruikers

TMCLOUD  

TM Cloud Plus
 

Tot 25 gebruikers

CLOUDPL     

30 dagen proefperiode

COMPLETE TIJD- &  
AANWEZIGHEIDSOPLOSSING
Bent u op zoek naar een makkelijker manier voor uw tijds-  
en aanwezigheidsregistratie? Maak kennis met TimeMoto, de 
complete workforce management oplossing. De nieuwste TimeMoto 
push-enabled terminals bieden registratie aan via RFID, vingerafdruk 
en gezichtsherkenning. De TimeMoto PC software die meegeleverd 
wordt bij uw terminal, stelt u in staat om op de hoogte van de 
werknemersstatus te blijven, creëer werkroosters, houd zicht op 
overuren en exporteer gegevens naar Excel, CSV en PDF.

De TimeMoto Cloud oplossing biedt u een flexibele manier om  
uw personeelsbestand te beheren. Werken in de Cloud betekent  
dat u de aanwezigheid van medewerkers kunt zien, werkschema’s 
kunt beheren en rapporten kunt maken waar en wanneer het 
uitkomt: op het werk, thuis of onderweg. Medewerkers die veel  
tijd doorbrengen op de weg of werken op afstand, kunnen op elk 
gewenst moment en vanaf elk mobiel apparaat in- en uitklokken.

TIMEMOTO CLOUD PERFECT VOOR ELKE BRANCHE
Dankzij de kracht, de schaalbaarheid en het gebruiksgemak van 
TimeMoto is dit een uitstekende oplossing voor elke branche. Van 
hotels tot ziekenhuizen, restaurants tot winkelketens, bouwplaatsen 
en autofabrikanten: TimeMoto gaat op accurate en veilige wijze om 
met de specifieke behoeften van uw bedrijf op het gebied van 
tracking, planning en rapportage - of u nu tien of tienduizend 
medewerkers in dienst hebt.

Accessoires

RF-100 
 
25 RFID badges 
 
TMRF100 
  

RF-110 
 
25 RFID fobs 
 
TMRF110  
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Veiligheidsbril
• Polycarbonaat lenzen
• Met anti-kras en anti-damp laag
• Biedt dekking voor het gezicht,  

met uitstekend gezichtsveld
• Zeer licht en veilig
• Combineerbaar met 3M 

fijnstofmaskers
• Transparant

2820   verp/1
Stofmasker
• Rendabele en comfortabele  

bescherming tegen stof en nevel
• FFP1-beschermingsgraad
• Vouwbaar 
• Blister van 3 stuks

K101C3   verp/1

Beschermende coverall
• Duurzaam en comfortabel
• Rits met flap erover
• Sterke en duurzame stof uit PP
• Elastisch ter hoogte van de kap, 

polsen, enkels en taille
• Kleur: wit

4500WL L  verp/1
4500WXL XL  verp/1

Handschoenen  
Nitrile Coated
• Naadloos geweven nylon achterkant
• Uitstekende grip 
• Bescherming van de handpalm
• Kleur: blauw/zwart
• Doos van 12 paar

40226 M  verp/1
K40227 L  verp/1
K40228 XL  verp/1

Veiligheidsvest
• Uit polyester
• Met 2 reflecterende strepen
• Maat: XL

VJXLYD4 geel  verp/1
VRXLYD5 oranje  verp/1

Reflecterende armband
• Klittebandsluiting
• PVC
• Retro-reflecterend
• Ft 47 x 7,5 cm

BRAR013 oranje  verp/1
BRAJ013 geel  verp/1

Gehoorkap Peltor™ Kid™  
• Voor kinderen tot 8 jaar 
• Dempt schadelijke geluidsniveaus 

(SNR 27 dB)
• Brede zachte afdichtingsringen
• Goed zittende hoofdband
• Voldoet aan de Europese 

veiligheidsnorm EN352-1: 1993  

H51AKG groen  verp/1
H51AKP roze  verp/1

Oordoppen Ear Classic™  
• Zachte schuimstof van 

energieabsorberend polymeer
• Optimaal draagcomfort en 

gehoorbescherming
• 25 dB SNR
• Zakje van 5 paar  

SP01002   verp/1

Gehoorkap Peltor™ Optime™  
• Vermindering blootstelling aan 

gevaarlijke en/of luidruchtige geluiden
• Lichtgewicht met hoog draagcomfort
• Te combineren met andere 

beschermingsmiddelen
• Kussentjes gevuld met combinatie van 

vloeistof en schuim voor meer comfort
• CE-gecertificeerd volgens de 

Europese norm EN352-1: 1993 & 2002
• Kleur: geel  

OPT1GU   verp/1

Veiligheidshelm G22  
• Ontworpen om betrouwbare 

hoofdbescherming te bieden
• Gleuven voor toevoeging van 

gehoorbescherming, headsets en vizieren
• Pin-locksluiting
• Geventileerd
• Kleur: wit  

G22CVI met lederen zweetband  verp/1
G22DVI met plastic zweetband  verp/1
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Veiligheidstoebehoren

Gehoorbescherming  
reinigingsdoekjes  
• Reinigt de gehoorbescherming  

en voelt hygiënisch en fris  
aan na reiniging

• Frisse geur
• Pak van 40 bevochtigde doekjes  

AEPCW04   verp/1

Veiligheidsbrilreiniger  
• Zeer effectief
• Veilig voor elke  

oogbescherming
• Uitstekende afwerking  

en laat geen resten na
• Pak van 50 doekjes  

ASGCS05   verp/1

Beschermende viltjes  
• Uit extra zachte wol
• Ft 24 x 22 mm
• Kleur: beige
• Blister van 12 stuks  

SP84A24   verp/1

Beschermende viltjes  
• Ultra resistent
• Diameter: 22 mm
• Kleur: grijs
• Blister van 8 stuks  

SP87A34   verp/1

Beschermende vloerpads  
• Uit vilt  

SP84A21 extra-soft, diameter 25 mm, extra sterke lijm,  
beige, blister van 8 stuks 

 verp/1

SP84A27 extra soft, ft 21,5 x 8 cm, beige, blister van 8 stuks  verp/1
SP87A36 ultra resistent, diameter 34 mm, extra sterke lijm,  

grijs, blister van 4 stuks 
 verp/1
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Veiligheidstoebehoren

Signalisatietape  
• Ft 50 mm x 66 m  

5813300 geel/zwart  verp/1
5813400 rood/wit  verp/1

Afzetlint  
• Ft 80 mm x 100 m
• Kleur: rood/wit  

5813700   verp/1

Signalisatietape  
• Ft 50 mm x 60 m
• Uit hoge kwaliteit PVC 
• Opschrift (ENG, DU, FR): voorzichtig, met zorg behandelen
• Opvallende oranje kleur voor goede zichtbaarheid
• Dankzij het natuurlijke rubber uitstekende hechting
• Gelijkmatig en geruisloos afrolbaar  

581320   verp/1

Waarschuwingsbord  
• Uit PP
• Waarschuwing in het  

Engels, Frans en Spaans
• Opvouwbaar voor vervoer  

op schoonmaakkarretjes
• 2-zijdig, 67,3 cm hoog model voor gebruik  

in nauwe ruimtes en doorgangen  

611200Y   verp/1

Kegel  
• Hoogte 30 cm
• Kleur: rood/wit  

119030V   verp/1

Veiligheidsdriehoek  
• Opvouwbare veiligheidsdriehoek
• Ft 45 x 45 x 45 cm
• Gewicht: 900 g  

TRIANG   verp/1

Fietsenstalling  
• Voor 1 fiets
• Kan uitgebreid worden
• Uit plaatstaal
• Inclusief bevestigingsmateriaal
• Kan aan de muur of grond bevestigd worden
• Ft 40 x 15 x 22 cm
• Gewicht: 2,50 kg  

VELO1   verp/1
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Veiligheidstoebehoren

Imitatiecamera  
• Met deze imitatiecamera wekt u  

de indruk dat uw pand goed beveiligd is
• Wordt geleverd met pluggen en schroeven
• Werkt op 2 AA batterijen (exclusief)
• Kleur: zwart  

5211008   verp/1

Kabelgoot  
• Uit PVC
• Kleur: grijs
• Lengte: 2 m
• Gewicht: 1 kg  

CPB702   verp/1

Deurstop  
• Decoratief ontwerp
• Robuust
• Kan rechtstreeks op  

elke vloer geplaatst worden
• Zonder boren of andere schade
• Krasbestendige, rubberen onderkant
• Gemakkelijk te verplaatsen
• Materiaal: inox
• Gewicht: 1 kg  

TL74051   verp/1

Veiligheidsspiegel  
• Materiaal: glazen spiegel  

en PP frame
• Diameter: 33 cm
• Zicht: 90°
• Gewicht: 1,5 kg
• Ideaal voor uitgangen van parkings  

en voor gebruik in winkels en warenhuizen
• Voor binnen- of buitengebruik
• Wordt geleverd met bevestigingselementen  

MIROIR   verp/1

Deurstop  
• Zelfklevend en schokdempend
• Diameter: 40 mm
• Kleur: wit  

SP74A87   verp/1

Stootdop  
• Zelfklevend  

en schokdempend
• Kleur: transparant

SP91A59 diameter 13 mm, blister van 12 stuks  verp/1
SP91A64 diameter 22 mm, blister van 4 stuks  verp/1
SP91A56  ft 13 x 13 mm, blister van 10 stuks  verp/1

Duo kaarthouder  
• Huidige kaarten  

(kredietkaarten, 
 identiteitskaarten, enz.)  
zenden constant  
persoonlijke data door  
de geïntegreerde RFID/NFC chip

• Kaarthouder zorgt ervoor dat  
deze persoonlijke gegevens niet  
langer gestolen kunnen worden

• Voor 2 kaarten
• Past makkelijk in uw portemonnee
• Uit PVC met anti-RFID/NFC folie die ervoor zorgt dat de 

magnetische golven van uw kaart geblokkeerd worden
• Kleur: zwart  

260302 lengte: 85 mm, breedte: 55 mm  verp/1
260304 lengte: 87 mm, breedte: 57 mm  verp/1

Paspoorthouder  
• Huidige kaarten (kredietkaarten,  

identiteitskaarten, enz.) zenden constant  
persoonlijke data door de geïntegreerde RFID/NFC chip

• Kaarthouder zorgt ervoor dat deze persoonlijke  
gegevens niet langer gestolen kunnen worden

• Voor identiteitskaart en 2 kaarten
• Voor een Europees, Zwitsers of Amerikaans identiteitskaart 
• Uit PVC met anti-RFID/NFC folie die ervoor zorgt dat de 

magnetische golven van uw kaart geblokkeerd worden
• Kleur: bordeaux  

260306   verp/1
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Veiligheidstoebehoren

EHBO-artikelen

Kaarthouder Admission  
• Huidige kaarten (kredietkaarten, identiteitskaarten, enz.) zenden  

constant persoonlijke data door de geïntegreerde RFID/NFC chip
• Kaarthouder zorgt ervoor dat deze persoonlijke gegevens niet langer gestolen kunnen worden
• Lengte: 90 mm, breedte: 60 mm
• Uit PVC met anti-RFID/NFC folie die ervoor zorgt dat de magnetische golven van uw kaart geblokkeerd worden
• Kleur: zwart  

260307   verp/1

Pleisterautomaat  
• Past naast iedere verbandtrommel of op risicoplekken
• Kan met twee schroeven aan de wand worden bevestigd
• Bij het uitnemen van een pleister komt het kleefvlak vanzelf vrij, 

zodat u de pleister meteen kunt plakken
• Inhoud:  

- 45 plastic pleisters 
- 40 elastische pleisters  

33501 pleisterautomaat  verp/1
Navulling, pak van 6 cassettes
33503 plastic pleisters, 45 stuks per cassette  verp/1
33504 elastische pleisters, 40 stuks per cassette  verp/1
33508 blauwe detecteerbare pleisters in diverse formaten, 

35 stuks per cassette 
 verp/1

EHBO-kast  
• 2 planken 
• 2 sleutels
• Afwerking in epoxy lak
• Ft 35 x 45 x 12 cm
• Kleur: wit  

IM50002   verp/1

Verbandtrommel  
• Ft 33 x 23 x 13 cm 
• Inhoud:  

- 1 x steriele verbanddoek 60 x 80 cm  
- 1 x desinfectant 30 cc  
- 5 x niet-verklevende kompressen groot  
- 2 x elastisch hydrofiel windsel 6 cm  
- 2 x snelverband gerold 6 x 8 cm  
- 2 x cohesie verband  
- 2 x snelverband gerold 10 x 12 cm  
- 1 x doos wondpleister 100 x 6 cm  
- 4 x steriele kompressen 1/16  
- 1 x set elastisch vingerverband 5 stuks  
- 4 x steriele kompressen 10 x 10 cm  
- 1 x doos pleisterstrips assortiment  
- 1 x mondkapje voor beademing  
- 1 x rol hechtpleister breed 500 x 2,5 cm  
- 1 x reddingsdeken folie 210 x 160 cm  
- 1 x lister verbandschaar RVS 
- 1 x pincet 9 cm RVS  
- 1 x set wegwerphandschoenen 4 stuks  
- 1 x set hechtstrips minimaal 10 stuks  
- 2 x ideaalwindsel 400 x 6 cm  
- 1 x stappenplan Eerste Hulp  
- 2 x ideaalwindsel 400 x 8 cm  

368780 verbandtrommel  verp/1
36900 navulling  verp/1

Verbandtrommel  
• Verbandkoffer B met muurbevestiging
• Ft 27 x 18 x 8 cm
• Inhoud: 

- 2 x wondsnelverbanden 6 x 8 cm 
- 4 x snelverbanden 6 x 8 cm 
- 2 x snelverbanden 8 x 10 cm 
- 16 x gaaskompres 1/16 
- 10 x gaaskompres 5 x 5 cm 
- 2 x niet-verklevende kompressen 
- 4 x verbandklemmetjes 
- 3 x veiligheidsspelden 
- 1 x tekenpincet 
- 1 x verbandschaar 
- 1 x beademingsmasker 
- 1 x setje wegwerphandschoenen 
- 3 x elastisch hydrofiel 400 x 6 cm 
- 2 x elastisch hydrofiel 8 cm 
- 1 x wondpleister 6 cm 
- 1 x hechtpleister 500 x 2,5 cm 
- 1 x desinfectant 10 cc 
- 1 x watten 25 g 
- 1 x synthetische watten 10 cm 
- 1 x driekante doek  

36869 verbandtrommel  verp/1
36891B navulling  verp/1
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EHBO-artikelen

Oogdouche  
• Voor het uitspoelen van de ogen  

na een ongeluk met zuren,  
zouten of basen

• Om verdergaand letsel te beperken  
en zorgt voor een snel herstel van  
de natuurlijke Ph waarde

• Pak van 2 flessen van 500 ml  

35261 oogdouche  verp/1
35262 wandhouder  verp/1

Brandwondengel  
• Eerste hulp bij kleine brandwonden 
• Inclusief zonnebrand
• Verzacht de pijn
• Flacon van 120 ml  

32108   verp/1

Brandwondenkompres  
• Tegen verbrandingen  

en schaafwonden
• Beschermt tegen infectie
• Minimaliseert trauma  

en huidbeschadiging
• Verlicht de pijn
• Bevordert het genezingsproces
• Koelend en verzachtend effect
• Kleeft niet
• Niet giftig  

32106 ft 10 x 10 cm  verp/1
32107 ft 20 x 20 cm  verp/1

Koud kompres  
• Koud kompres instant
• Voor eenmalig gebruik
• Door de koolzuurkorrels te mengen  

met water koelt dit kompres af tot  
ongeveer 5 °C gedurende 10 tot 15 minuten

• Ft 10 x 20 cm  

33013   verp/1

Koud/warmte kompres  
• Koelt de plaats van verstuiking  

of kneuzing af
• Gaat de eerste zwelling tegen
• Te bewaren in de vriezer
• Ook bruikbaar als warmtekompres,  

op te warmen in heet water
• Nooit direct op de huid aanbrengen  

33011 ft 13 x 14 cm  verp/1
33012 ft 16 x 26 cm  verp/1

Nexcare Aqua 360°  
• 100 % waterproof tegen water  

en bacteriën 
• Flinterdunne, hypoallergene film
• Inhoud: 14 geassorteerde pleisters  

(2 x 32 x 63 mm, 6 x 22 x 28 mm, 6 x 26 x 57 mm)
• Blijft zitten tijdens het sporten  

N1214AS   verp/1 Nexcare Coldhot Comfort Pack  
• Kan voor koude- als voor  

warmtetherapie gebruikt worden
• Bevat een gel die zelfs  

bij -15 °C flexibel blijft
• Ft 10 x 26,5 cm  

N1571   verp/1

Nexcare First Aid Kit  
• Compleet assortiment voor  

de eerste hulp bij kleine wonden
• Handige sluitbare box, ideaal voor  

in de sporttas, op vakantie of in de huisapotheek
• Inhoud:  

- 16 Comfort strips™ (4 x 25 mm x 72 mm, 8 x 19 mm x 72 mm  
   + 4 spots 22,5 mm) 
- 2 Aqua Maxi (60 mm x 89 mm) 
- 3 Steri-Strip (6 mm x 75 mm) 
- 3 gazen (52 mm x 47 mm) 
- 2 reinigende doekjes (55 mm x 45 mm) 
- 1 Micropore tape (12,5 mm x 5 m)  

NFK005   verp/1

Nexcare Comfort Strips  
• Comfortabel en elastisch
• Past zich aan aan de vorm van het lichaam
• Hypoallergeen
• Kan pijnloos verwijderd worden
• Perfecte bescherming tegen vuil en bacteriën
• Spatwaterdicht  

N1170B versnijdbaar, ft 10 x 6 cm, 10 stuks  verp/1
N1130AS 30 stuks, 3 maten (6 x 22 mm x 28 mm;  

14 x 22 mm x 57 mm; 10 x 28 mm x 76 mm) 
 verp/1
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Defibrillator HS1  
• Praktische handzame AED
• Direct klaar voor gebruik
• In half-automaat
• Met transporthoes  

35939 Nederlandstalig  verp/1
35939F Franstalig  verp/1

Ontsmettingsmiddel  
• Wondreiniger met chloorhexidine 
• Op alcoholbasis
• Volgens richtlijnen Het Oranje Kruis
• Ontsmettend
• Bacterie- en schimmeldodend
• Voor uitwendig gebruik  

35045B flacon van 10 ml  verp/1
35046 flacon van 30 ml  verp/1

Reddingsdeken  
• Ter bescherming tegen  

koude (goud naar buiten)  
en tegen hitte (zilver naar buiten)

• Klein en compact
• Voor elke weggebruiker, winter- en watersporter
• Ft 160 x 210 cm  

35245   verp/1

Beademingsmasker  
• Voor een snelle en hygiënische  

beademing van het slachtoffer
• Met zuurstofaansluiting  

35349   verp/1

Blusdeken  
• Om beginnende branden te blussen
• Voor gebruik in eigen keuken,  

industrie en productie
• Ft 120 x 180 cm  

352495   verp/1

Rookmelder  
• Compact design
• Ideaal voor leefruimtes en slaapkamers,  

ook voor caravans, campers en stacaravans
• Uitgerust met testknop
• Lege-batterij-waarschuwingsignaal gedurende 30 dagen
• LED-lampje voor stroom- en alarm-indicatie
• Werkt met 2 x AAA batterijen (levensduur minimaal 5 jaar)
• Inclusief batterijen 
• Makkelijk te installeren
• Montage-materiaal bijgesloten
• Luid alarm: 85 decibel  

SA700CE   verp/1

Rookmelder  
• Algemeen gebruik rookmelder voor slaapkamers en leefruimtes
• Geavanceerde optische technologie: rookingang via plafondzijde 

voor snellere detectie 
• Uitgerust met testknop voor alle functies  

en pauzeknop tegen ongewenst alarm
• Stof-en insectenbestendige detectiekamer met gaas
• Lege-batterij-waarschuwingsignaal gedurende 30 dagen
• LED -lampje voor stroom-en alarm-indicatie
• Werkt met 9V batterij (levensduur minimaal 1 jaar)
• Inclusief batterijen
• Batterijlade voor eenvoudige en veilige plaatsing en vervanging
• Makkelijk te installeren
• Bevestigingsmateriaal bijgesloten
• Luid alarm: 85 decibel  

SA710CE   verp/1

Rookmelders
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Hoe de juiste batt erij kiezen
De juiste batt erij kiezen voor het juiste gebruik kan u heel wat helpen besparen

HERLAADBAAR KNOOPCELLEN

• 0% kwik
• Elektronische apparaten, 

horloges, hoorapparaten

•  Langst meegaande en krachtigste batt erij
•  Buitengebruik : bestand tegen extreme 

omstandigheden (-40°C tot +60°C)

LITHIUMALKALINE

•  Stroom opgeslagen tot 12 jaar lang
• 0 lekkage

Voor vaak gebruikte en 
energie verslindende 
apparaten

Kleinere 
formaten

Voor high-tech-apparaten 
en buitengebruik

Voor alledaagse 
apparaten

SPECIALTY BATTERIJEN

ALKALINE BATTERIJEN

Code Referentie Pak van

2655705 AA / LR6 / Mignon 4
2661805 AA / LR6 / Mignon 8
2662505 AA / LR6 / Mignon 12
2668705 AAA / LR03 / Micro 4
2657105 AAA / LR03 / Micro 8
2652605 AAA / LR03 / Micro 12
2680905 C / LR14 / Baby 2
2682305 D / LR20 / Mono 2
266305 9V / 6LR61 / E-Block 1
2651905 4.5V / 3LR12 / Normal 1

Code Referentie IEC Pak van

1152200 CR1220 CR1220 1
1153900 CR1616 CR1616 1
611323 CR1620 CR1620 1

5344115 CR1632 CR1632 1
3541535 CR2016 CR2016 4
5352483 CR2016 CR2016 2
354136 CR2025 CR2025 4
626981 CR2025 CR2025 2
3537762 CR2032 CR2032 4
624835 CR2032 CR2032 2
5353799 CR2430 CR2430 2
5353817 CR2450 CR2450 2
628290 123 123 1
628287 2CR5 2CR5 1
626901 CR2 CR2 1
623055 A76 LR44 2
5352956 A23/E23A LRV08 2
5352957 E90 LR1 2
5353939 186 LR43 2
623058 189 LR54 2

Code Referentie IEC Pak van

610775 364/363 SR 60/SR 621 SW 1
610777 377/376 SR 66/SR 626 SW 1

5301600 371/370 SR 69/SR 920 SW 1
5307800 395/399 SR 57/SR 927 SW 1
5322530 394/380 SR 45/SR 936 SW 1
5350549 379 SR 63/SR 521 SW 1
5350831 390/389 SR 54/SR 1130 SW 1

DUURZAME ENERGIE MET
GEGARANDEERD GEEN LEKKEN(1)

Verkrijgbaar in AA & AAA-formaat

• Ontworpen om uw apparatuur te beschermen tegen schadelijke lekken
• Betrouwbare energie voor al uw alledaagse toestellen
• Behoud van vermogen tot 10 jaar(2)

BETROUWBARE ENERGIE VOOR AL UW ELECTRONICA

HORLOGE BATTERIJEN
•  Zero kwik.
• Multidrain batt erijen.
• Ongeëvenaarde betrouwbaarheid 
 en uitstekende prestatiecapaciteit.

•  Kan 100'en keren herladen worden
 • Milieuvriendelijk : gemaakt met 4% gerecycleerde 

batt erijen

VALUE
PACKS

(1)   Zal niet lekken in uw apparaat tot 2 jaar na volledige ontlading.
(2)    Houdbaarheid.
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Code Referentie Pak van

2321100 AA / LR6 / Mignon 4
2229700 AA / LR6 / Mignon 8
2337200 AA / LR6 / Mignon 20
2305100 AAA / LR03 / Micro 4
2313600 AAA / LR03 / Micro 8
2317400 AAA / LR03 / Micro 20
2333400 C / LR14 / Baby 2
2335800 D / LR20 / Mono 2
2338900 9V / 6LR61 / E-Block 1

ONZE NR. 1 ALKALINE BATTERIJ 
DIE HET LANGSTE MEEGAAT*

MEER ENERGIE
• Ideaal voor elk toestel zelfs High tech apparatuur

MEER PERFORMANTIE
Behoud van vermogen tot 12 jaar

GEEN LEKKAGE
Geen risico op schade van uw toestellen

*AA & AAA

PACKS
ECO

• Hersluitbaar
• Gemakkelijk op te bergen
• Beschikbaar voor AA, AAA, C, D en 9V

LITHIUM BATTERIJEN

Code Referentie Pak van

629611 AA / LR6 / Mignon 4
629612 AAA / LR03 / Micro 4
5353328 9V / 6LR61 / E-Block 1LITHIUM AA GAAT TOT 

11 X LANGER 
MEE IN DIGITALE CAMERA’S(1)

• Weegt 33% minder dan gewone batt erijen.  
• Werkt in extreme temperaturen van -40° tot +60°.

(1)  In high drain camera’s vs. standaard Energizer Alkaline; resultaten verschillen per toestel.
(2)  Vs. standaard Energizer Alkaline 9V.
*  Étude réalisée en ligne sur une présélection de produits nouveaux de marques nationales vendus en France.
 Étude administrée par Nielsen en octobre 2016 avec 10 000 répondants effectifs, représentatifs de la population française âgée de 15 ans et plus. 
 www.produitsdelannee.com.

IDEAAL VOOR ROOKMELDERS
 Lithium 9V gaat tot 65% langer mee in 

rookmelders(2)

WERKT IN EXTREME 
TEMPERATUREN

-40°C+60°C

IDEAAL VOOR AL UW DIGITALE TOESTELLEN

S WERELDS LANGST MEEGAANDE 
BATTERIJEN MET DE MEESTE ENERGIE

ALKALINE BATTERIJEN



• Polariteitsbeveiliging
• Detectie slechte batt erij

• Aanduiding oplaadstatus
• Automatische uitschakeling

• Wereldwijd voltage

Maxi charger:  
batt erijen opladen tegen een 
betaalbare prijs!
• Oplaadstatus indicator geeft  aan: 
-  batt erijen aan het opladen 
-  batt erijen volledig opgeladen
•  Energy Star gecertifi ceerd.

Maxi Charger
Nieuwe Pro Charger biedt 
uitgebreide oplaadinformatie
• Verschillende kleuren en geluiden geven aan

wanneer de batt erij al dan niet is opgeladen.
• Premium prestatie. De lader verzekert 

een volledige oplading, zonder de batt erij 
te overladen of ze te beschadigen.

Pro Charger

Code Referentie mAh capacity Pak van

5354171 Universal 1300 4
5354170 Universal 500 4
5354169 Power Plus 2000 4
5354168 Power Plus 700 4
5351387 Extreme 2300 2
5351385 Extreme 800 2
626177 Power Plus 2500 1

Code Naam Type Oplaadtijd
5353214 Maxi Charger AA - AAA 6-8
5352748 Mini Charger AA - AAA night
535 983 Pro Charger AA - AAA 4-6

‘S WERELDS EERSTE HERLAADBARE AA/AAA BATTERIJEN 
GEMAAKT MET 4% GERECYCLEERDE BATTERIJEN

Ultra compacte en lichte lader

• Kan 1 of 2 AA of AAA batt erijen ‘s 
nachts opladen. 

• Indicator geeft  aan wanneer 
batt erijen worden opgeladen. 

Mini Charger

HERLAADBAAR
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HANDSFREE

Impact LED 2AA
• Betrouwbare rubberen zaklamp 
 voor alledaags en DIY gebruik.
•  60 Lumens.
•  Schijnafstand: 50 m.
• Autonomie: 30 u.
•  Gemaakt van sterke materialen.
• Onbreekbare lens.
• Anti-slip grip. 
• Ingebouwde staander.

Booklite
• 11 lumens.
•  Autonomie: 25u.
• Handsfree.
• Flexibele rubberen hals, gemakkelijk om het licht aan te passen.
• Slank en compact design.
• Opvouwbaar, gemakkelijk op te bergen.
• 2 lichtstanden: hoge stand en energiebesparende stand.
• De Booklite levert ruim en gelijk licht waardoor 
 het mogelijk is om boeken van alle types 
 en groott es beter te lezen.
•  2 x 2032 specialty batt erijen inbegrepen.

Vision HD + Headlight
• 350 Lumens.
• Schijnafstand: 70 m.
• Autonomie: 4 u (hoogste stand).
• Dimming.
• Weerbestendig.
• Draaiend hoofd.
• Verstelbare elastische hoofdband.
• 3 x AAA batt erijen inbegrepen.

ZAKLAMPEN

• 50 Lumens.
•  Schijnafstand: 45m.
•  Autonomie: 45u.
•  Instelbare focus afstand.
•  Compact en licht in gewicht.
•  2AA inbegrepen.

X Focus 2AA

JEZELF VEILIG VERPLAATSEN
Metal LED 2D
• 135 lumens.
•  Schijnafstand: 89 m.
•  Autonomie: 150 u.
•  Metallic zaklamp, geschikt voor al uw werkvereisten.
•  Drukknop aan het einde van de greep voor gemakkelijk aan- en uitschakelen.
•  Speciale textuur voor gemakkelijke grip.
•  Robuuste textuur voor intensief gebruik.
•  Batterijen inbegrepen.

FLASHLIGHTS

COMFORTABEL WERKEN

HANDSFREE

Metal LED 2AA

• Metallic zaklamp, geschikt voor al uw werkvereisten.
• Drukknop aan het einde van de greep voor gemakkelijk aan- en uitschakelen.
•  Speciale textuur voor gemakkelijke grip.
•  Robuuste textuur voor intensief gebruik.
•  Batt erijen inbegrepen.

• 60 lumens.
•  Schijnafstand: 33 m.
•  Autonomie: 41 u.

Compact LED met batterijen
• 40 lumens.
•  Schijnafstand: 45 m.
•  Autonomie: 65 u.
• Morse-signaal.
• Metalen staander aan achterkant.
•  Gebruik binnen of buiten.
• 2 x AA batt erijen inbegrepen.
• 2AA included.

VRIJE TIJD EN NOODGEVALLEN

Code Naam

5353262 Impact LED 2AA

Code Naam

1638400 Vision HD + Headlight

Code Naam

6821500 Metal LED 2D

Code Naam

5350150 X Focus 2AA
Code Naam

638391 Booklite

Code Naam

4041900 Metal LED 2AA

Code Naam

632265 Compact LED



SPECIALTY 

* Versus de minimale gemiddelde tijd in de standaard IEC-test van CR2032-lithiumknoopcellen in autosleutels. Resultaten kunnen verschillen per apparaat en gebruik.

Child safety 
verpakking

50% meer power*

Met size 
indicator

LANGE LEVENSDUUR GARANTIE

* Gebaseerd op gebruik binnnen 3 jaar of 400 rechargeladingen.

Code Type Gamme
Capaciteit

mAh
Aantal 

Batterijen

057043 AA HR6 Ultra 2500 4

203822 AAA HR03 Ultra 850 4

HR14 C HR14 Ultra 3000 2

HR20 D HR20 Ultra 3000 2

HR9V 9V 6HR61 Ultra 170 1

4039247 AA HR6 Plus 1300 4

4090231 AAA HR03 Plus 750 4

Code   Type
Aantal 

Batterijen

88313 Multi Charger 0

037199 Charger 45 min 15
mins

2AA&
2AAA

036529 Charger 15 min 15
mins

2AA&
2AAA

4036444 Charger 5 min 15
mins 4AA

Technologie Code Type
Aantal 

Batterijen

 Security
9803961 MN21 2

4015142 MN11 1

3803985 N/9100 2

Foto

4020320 123 2

LR80425 AAAA 2

4030480 CR2 2

Electronics

2016B2 2016 2

2025B2 2025 2

D2032 2032 2

DL2430 2430 1

LR43LB LR43 2

LR44 LR44 2

LR54936 LR54 2

Uurwerken 062986 377 1

Hoor-
apparaten

960775 312 bruin 6

9607756 13 oranje 6

HERLAADBAAR

KIES VOOR 
OPLAADBARE ENERGIE

Ecologisch

3 jaar 
garantie*



 DURACELL ULTRA 

Hoogwaardige alkalinebatterijen die speciaal zijn ontworpen 
om te voldoen aan het steeds toenemende energieverbruik 
van elektronische apparaten.

ALKALINE

 DURACELL PLUS

Alkalinebatterijen die lang meegaan en het beste vermogen leveren, 
ongeacht het apparaat.

** Levensduurprestaties vergeleken met de minimale gemiddelde duur van de standaardtest van IEC 2015 voor AA-batterijen op digitale camera’s. Resultaten kunnen 
verschillen per apparaat en gebruik. (www.iec.ch)

100% MEER 
POWER*

PowercheckTM-
technologie wordt 
gebruikt om het 
resterende energie-
niveau van de batterij 
te controleren.

GAAT TOT WEL 100% LANGER MEE

GAAT TOT WEL 50% LANGER MEE

Geschikt voor alle 
dagelijkse apparaten

50% MEER 
POWER*

Code Type
Aantal 

Batterijen

4002562 AA LR06 4

4002548 AA LR06 8

4002692 AAA LR03 4

4002746 AAA LR03 8

105423 9V 6LR61 1

4002852 C LR14 2

4002906 D LR20 2

Code Type
Aantal 

Batterijen

4017641 AA LR06 4

4017764 AA LR06 8

4017986 AA LR06 20

4018457 AAA LR03 4

4018549 AAA LR03 8

4020146 AAA LR03 20

4019089 C LR14 2

4019171 D LR20 2

4019317 4,5V 3LR12 1

4105485 9V 6LR61 1



2

T
E

C
H

N
O

LO
G

IE

2
119

TECHNOLOGIE
Supplies, printers en copiers ................120
Organisatie en comfort ..........................  134
Computeraccessoires .............................163
Bescherming en onderhoud ..................169
Datadragers ...................................................175
Multimediaprojectoren ...........................182
Laptoptassen en -koff ers ......................184



120

2

All-in-One printer OfficeJet Pro 8725  
• Printer, kopieerapparaat, scanner en fax
• Touchscreen in kleur
• Afdrukresolutie: 4800 x 1200 dpi
• Afdruksnelheid zwart-wit: 24 ppm
• Afdruksnelheid kleur: 20 ppm
• Papierformaten: A4, A5, A6, B5 (JIS), envelop (DL, C5, C6)
• Capaciteit invoerlade: tot 250 vel
• Inktcartridges: HP 953 zwart (L0S58AE), cyaan (F6U12AE), 

magenta (F6U13AE), geel (F6U14AE), HP 953 XL high-cap 
zwart (L0S70AE), high-cap cyaan (F6U16AE), high-cap magenta 
(F6U17AE), high-cap geel (F6U18AE), HP 957 XL high-cap zwart 
(L0R40AE)  

HP8725   verp/1

All-in-One printer OfficeJet 5230  
• Printer, kopieerapparaat, scanner en fax
• Afdrukresolutie: 4800 x 1200 dpi
• Afdruksnelheid zwart-wit: 10 ppm
• Afdruksnelheid kleur: 7 ppm
• Papierformaten: A4, A5, B5, DL, C6, A6
• Capaciteit invoerlade: tot 100 vel
• Wi-Fi
• Stille modus
• Inktcartridges: HP 302 3-kleuren (F6U65AE), zwart (F6U66AE) , HP 

302XL high-cap 3-kleuren (F6U67AE), high-cap zwart (F6U68AE)  

HP5230   verp/1

All-in-One printer OfficeJet 3833  
• Printer, kopieerapparaat, scanner en fax
• Afdrukresolutie: 4800 x 1200 dpi
• Afdruksnelheid zwart-wit: 8,5 ppm
• Afdruksnelheid kleur: 6 ppm
• Papierformaten: A4, B5, A6, DL-envelop 
• Capaciteit invoerlade: tot 60 vel
• Wi-Fi
• Stille modus
• Inktcartridges: HP 302 3-kleuren (F6U65AE), zwart (F6U66AE) , HP 

302XL high-cap 3-kleuren (F6U67AE), high-cap zwart (F6U68AE)  

HP3833   verp/1

All-in-One printer Deskjet 3639  
• Printer, kopieerapparaat, scanner en fax
• Afdrukresolutie: 4800 x 1200 dpi
• Afdruksnelheid zwart-wit: 8,5 ppm
• Afdruksnelheid kleur: 6 ppm
• Papierformaten: A4, B5, A6, DL-envelop 
• Capaciteit invoerlade: tot 60 vel
• Wi-Fi
• Stille modus
• Automatische recto-verso
• Inktcartridges: HP 302 3-kleuren (F6U65AE), zwart (F6U66AE) , HP 

302XL high-cap 3-kleuren (F6U67AE), high-cap zwart (F6U68AE)  

HP3639   verp/1

PRIN
TERS EN
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Multifunctionele inkjetprinters
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Printer Color LaserJet Pro MFP M477 fdw  
• Printer, kopieerapparaat, scanner en fax
• Afdrukresolutie: 600 x 600 dpi
• Afdruksnelheid: 27 ppm
• Papierformaten: A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, 

briefkaarten (JIS enkel, JIS dubbel), enveloppen (DL, C5, B5)
• Capaciteit invoerlade: 250 vel, universele lade 50 vel en  

automatische documentinvoer 50 vel
• Wi-Fi
• Automatisch recto-verso
• Toners: 410A zwart (CF410A), 410A cyaan (CF411A), 410A geel 

(CF412A), 410A magenta (CF413A), 410X zwart (CF410X), 410X 
cyaan (CF411X), 410X geel (CF412X), 410X magenta (CF413X)  

HP477FD   verp/1

 Multifunctionele inkjetprinters

All-in-One printer Color Laserjet Pro M281 fdw  
• Printer, kopieerapparaat, scanner en fax
• Touchscreen in kleur
• Automatisch recto-verso
• Afdrukresolutie: 600 x 600 dpi
• Afdruksnelheid zwart-wit: 21 ppm
• Afdruksnelheid kleur: 21 ppm
• Papierformaten: A4, A5, A5-R, A6, B5, B6, Oficio, Executive,  

enveloppen (DL, C5, B5 en Monarch)
• Capaciteit invoerlade: tot 250 vel
• Inktcartridges: HP 203A zwart (CF540A), cyaan (CF541A), geel 

(CF542A), magenta (CF543A), HP 203X high-cap zwart (CF540X)  

HPM281F   verp/1

All-in-One printer OfficeJet Pro 9000 Series  
• Printer, kopieerapparaat, scanner en fax
• Touchscreen in kleur
• Afdrukresolutie: 4800 x 1200 dpi
• Papierformaten: A4, A5, A6, B5 (JIS), enveloppen (DL, C5, C6)
• Capaciteit invoerlade: 250 vel
• Inktcartridges: Hp 963 zwart (3JA26AE), 963 cyaan (3JA23AE), 

 963 geel (3JA25AE), 963 magenta (3JA24AE), 963 XL zwart 
(3JA30AE), 963 XL cyaan (3JA27AE), 963 XL geel (3JA29AE) en 963 
magenta (3JA28AE)  

HP9010 afdruksnelheid: 32 ppm, capaciteit uitvoerlade: 60 vel  verp/1
HP9020 afdruksnelheid: 39 ppm, hoger afdrukvolume,  

capaciteit uitvoerlade: 100 vel 
 verp/1

Printer Color LaserJet Pro MFP M479  
• Printer, kopieerapparaat, scanner en fax
• Afdrukresolutie: 600 x 600 dpi
• Afdruksnelheid: 27 ppm
• Papierformaten: A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), 16K (195 x 270 mm, 

184 x 260 mm, 197 x 273 mm), 10 x 15 cm, Oficio (216 x 340 mm), 
briefkaarten (JIS enkel, JIS dubbel), enveloppen (DL, C5, B5)

• Capaciteit invoerlade: 250 vel, universele lade 50 vel en  
automatische documentinvoer: 50 vel

• Automatisch recto-verso
• Toners: 415A zwart (W2030A), 415A cyaan (W2031A), 415A geel 

(W2032A), 415 magenta (W2033A), 415X zwart (W2030X), 415X 
cyaan (W2031X), 415X geel (W2032X) en 415X magenta (W2033X)  

HP479FN model M479fdn, zonder draadloze mogelijkheden  verp/1
HP479FW model M479fdw, met draadloze mogelijkheden  verp/1

Multifunctionele laserprinters
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Printer Laserjet Pro M203 dw  
• Afdrukresolutie: 1200 x 1200 dpi
• Afdruksnelheid zwart-wit: 28 ppm
• Papierformaten: A4, A5, A6, B5 (JIS) en 76 x 127 tot 216 x 356 mm
• Capaciteit invoerlade: tot 250 vel
• Inktcartridges: HP 30A zwart (CF230A), HP 30X zwart (CF230X)  

HPM203D   verp/1

Laserprinters

Printer LaserJet Pro M404 dn  
• Monochrome kantoorlaserprinter 
• Afdruksnelheid zwart-wit: 38 ppm  
• Papierformaten: A4, A5, A6, A5-R, B5 (JIS), B6 (JIS), enveloppen  

(B5, C5, DL), afwijkend formaat 
• Capaciteit invoerlade: 350 vel en optionele derde lade voor 550 vel 
• USB-kabel moet apart worden aangeschaft 
• Automatisch recto-verso
• Toners: 59A zwart (CF259A) en 59X zwart (CF259X)  

HP404DN   verp/1

Printer Pagewide 377dw MFP  
• Printer, kopieerapparaat, scanner en fax
• Afdrukresolutie: 2400 x 1200 dpi
• Afdruksnelheid zwart-wit: 30 ppm
• Afdruksnelheid kleur: 30 ppm
• Papierformaten: A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm,  

enveloppen (B5, C5, C6, DL) 
• Capaciteit invoerlade: tot 500 vel
• Automatisch recto-verso
• Inktcartridges: HP 913A cyaan (F6T77AE), magenta (F6T78AE), geel 

(F6T79AE), zwart (L0R95AE)  

HP377DW   verp/1

Printer PageWide 477dw  
• Printer, kopieerapparaat, scanner en fax
• Afdrukresolutie: 1200 x 1200 dpi
• Afdruksnelheid: 40 ppm
• Papierformaten: Oficio, A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, 

enveloppen (B5, C5, C6, DL)
• Capaciteit invoerlade: tot 1050 vel
• Wi-Fi
• Automatisch recto-verso
• Toners: 913A zwart (L0R95AE), 913A cyaan (F6T77AE), 913A 

magenta (F6T78AE), 913A geel (F6T79AE), 973X zwart (L0S07AE), 
973X cyaan (F6T81AE), 973X magenta (F6T82AE) en 973X geel 
(F6T83AE)  

HP477DW   verp/1

Multifunctionele PageWide printers
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Discover why we 
don’t just call it 

The smart way to get job done

© Copyright 2019 HP Development Company, L.P. Smart Tasks: Requires the HP Smart app download. For details on local printing requirements, see hp.com/go/
mobileprinting. 
equal to $429.99 USD. Market share as reported by IDC CYQ2 2018 Hardcopy Peripherals Tracker. Claim based on lab testing and research of printer manufacturer’s 
mobile print apps and Keypoint Intelligence- Buyers Lab study commissioned by HP. See Sept 2018 report at www.keypointintelligence.com/HPSmartApp. Requires 
the HP Smart app download. For details on local printing requirements, see hp.com/go/mobileprinting. Instant Ink: (US) Based on monthly subscription cost using 
only all pages in plan vs. cost per page of most color inkjet cartridge printers < $400. Share of New Inkjet Unit Shipments (<$400) for 2018Q1 period in the US from 
IDC2018Q1 Final Release. Standard cartridge CPP from gap intelligence 7/24/18. Based on plan usage, Internet connection to eligible HP printer, valid credit/debit 
card, email address, and delivery service in your geographic area. 

Designed to save you time
Increase productivity and save time with 

Freedom to work anywhere
Get work done wherever, whenever with 

 
mobile print app.

Secure and Connected

with Self-Healing Wi-Fi and best-in-class 
security so you don’t have to worry. 
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CH563EE

CE285A

CE505A

CF280A

2612A

CE410A

CN684EE

CN045AE

F6U68AE

C2P05AE

CB323EE

CN046AE

F6U67AE

C2P07AE

CB324EE

CN047AE

CB325EE

CN048AE

CH564EE

INKT TONER

Voor ons volledige assortiment inkt & toner, 
raadpleeg uw leverancier.
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Zwart-wit laserprinter 
 All-in-One MFC-L2710DW  
• Printer, kopieerapparaat,  

scanner en fax
• Afdrukresolutie: 2.400 x 600 dpi
• Afdruksnelheid: 30 ppm
• Papierformaten: A4, Letter, A5, A5 (Long Edge), A6, Executive
• Capaciteit invoerlade: 250 vel
• Wi-Fi
• Automatisch recto-verso
• Toners: zwart (TN2410) en hoge capaciteit zwart (TN2420)
• Drum: DR2400  

MFCL271   verp/1

All-in-One kleurenlaserprinter  
MFC-L3730CDN  
• Printer, kopieerapparaat,  

scanner en fax
• Afdrukresolutie: 600 x 2400 dpi
• Afdruksnelheid zwart/wit: 18 ppm
• Afdruksnelheid kleur: 18 ppm
• Papierformaat: max. A4
• Capaciteit invoerlade: 250 vel
• Wi-Fi
• Automatisch recto-verso
• Inktcartridges: zwart (TN243BK) cyaan (TN243C) magenta 

(TN243M), geel (TN243Y), zwart XL (TN247BK), cyaan XL (TN247C), 
magenta XL (TN247M) en geel XL (TN247Y)  

MFCL373   verp/1

All-in-One printer MFC-J6930DW  
• Printer, kopieerapparaat, scanner en fax
• Afdrukresolutie: 6.000 x 1.200 dpi
• Afdruksnelheid zwart/wit: 35 ppm
• Afdruksnelheid kleur: 27 ppm
• Papierformaten: A3, A4, A5, A6, foto (10 x 15 cm), LGR, LGL, LTR, 

EXE, Folio, Indexcard (13 x 20 cm), foto-L (9 x 13 cm), foto-2L (13 x 18 
cm), Com-10, DL envelop, Monarch,C5, Mexico Legal, India Legal

• Capaciteit invoerlade: 250 vel
• Wi-Fi, NFC
• Automatisch recto-verso
• Inktcartridges: zwart (LC3217K), cyaan (LC3217C), magenta 

(LC3217M), geel (LC3217Y), zwart XL (LC3219K), cyaan XL (LC3219C), 
magenta XL(LC3219M) en geel XL (LC3219Y)  

MFCJ693   verp/1

All-in-One printer MFC-J5330DW  
• Printer, kopieerapparaat, scanner en fax
• Afdrukresolutie: 6.000 x 1.200 dpi
• Afdruksnelheid zwart/wit: 35 ppm
• Afdruksnelheid kleur: 27 ppm
• Papierformaten: A3, A4, A5, A6, foto (10 x 15 cm), LGR, LGL, LTR, 

EXE, Folio, Indexcard (13 x 20 cm), foto-L (9 x 13 cm), foto-2L (13 x 18 
cm), Com-10, DL envelop, Monarch,C5, Mexico Legal, India Legal

• Capaciteit invoerlade: 250 vel
• Wi-Fi
• Automatisch recto-verso
• Inktcartridges: zwart (LC3217K), cyaan (LC3217C), magenta 

(LC3217M), geel (LC3217Y), zwart XL (LC3219K), cyaan XL (LC3219C), 
magenta XL(LC3219M) en geel XL (LC3219Y)  

MFCJ533   verp/1

3-in-1 kleureninktjetprinter DCP-J572DW  
• Printer, kopieerapparaat en scanner
• Afdrukresolutie: 1.200 x 6.000 dpi
• Afdruksnelheid zwart/wit: 12 ppm
• Afdruksnelheid kleur: 6 ppm 
• Papierformaten: A4
• Capaciteit invoerlade: 100 vel, 20 vel fotopapierlade en  

automatische documentinvoer 20 vel
• Wi-Fi
• Automatisch recto-verso
• Inktcartridges: zwart (LC3213BK), cyaan (LC3213C), magenta 

(LC3213M) en geel (LC3213Y), 4 kleuren (LC3213V)  

DCPJ572   verp/1

Laserfax zwart-wit 2840  
• Kopieerapparat en fax
• Modemsnelheid: 33.600 bps
• Geheugen: 16 MB
• Toegang op afstand
• Gegroepeerd verzenden
• Papierlade 250 bladen en ADF
• Toner: zwart (TN2210), zwart XL (TN2220)  

AX-2840   verp/1

PRIN
TERS EN
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Multifunctionele inkjetprinters en fax

Multifunctionele laserprinters
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Laserprinters

All-in-One kleurenlaserprinter  
MFC-L8690CDW  
• Printer, kopieerapparaat,  

scanner en fax
• Afdrukresolutie: 2.400 x 600 dpi
• Afdruksnelheid: 31 ppm 
• Papierformaten: A4, Letter, A5,  

A5 (Long Edge), A6, Executive,  
Legal, Folio, Mexico Legal

• Capaciteit invoerlade: 250 vel standaard,  
50 vel ADF en multifunctionele lade

• Wi-Fi
• Automatisch recto-verso
• Toners: zwart (TN421BK), cyaan (TN421C), magenta (TN421M), geel 

(TN421Y), zwart XL (TN423BK), cyaan XL (TN423C), magenta XL 
(TN423M) en geel XL (TN423Y)

• Drum: DR421CL  

MFCL869   verp/1

Kleurenlaserprinter  
HL-L3230CDW  
• Afdrukresolutie:  

600 x 2400 dpi
• Afdruksnelheid zwart/wit:  

18 ppm
• Afdruksnelheid kleur: 18 ppm
• Papierformaat: max. A4
• Capaciteit invoerlade: 250 vel
• Wi-Fi
• Automatisch recto-verso
• Inktcartridges: zwart (TN243BK), cyaan (TN243C), magenta 

(TN243M), geel (TN243Y), zwart XL (TN247BK), cyaan XL (TN247C), 
magenta XL (TN247M) en geel XL (TN247Y)  

HLL3230   verp/1

Zwart-wit laserprinter  
All-in-One MFC-L5700  
• Printer, kopieerapparaat,  

scanner en fax
• Afdrukresolutie:  

1.200 x 1.200 dpi
• Afdruksnelheid: 40 ppm 
• Papierformaten: A4, Letter,  

A5, A5 (Long Edge), A6, Executive,  
Legal, Folio, Mexico Legal, India Legal

• Capaciteit invoerlade: 250 vel standaard, 50 vel ADF en  
multifunctionele lade

• Automatisch recto-verso
• Toners: zwart (TN3430) en zwart XL (TN3480)
• Drum: DR3400  

MFCL570   verp/1

Zwart-wit laserprinter  
HL-L5200DW  
• Zwart-wit laserprinter
• Afdrukresolutie: 1.200 x 1.200 dpi
• Afdruksnelheid: 40 ppm
• Papierformaten: A4, letter, A5, A5 (long edge), A6, executive, legal, 

folio, Mexico legal, India legal
• Capaciteit invoerlade: 250 vel standaard, 50 vel universeel
• Wi-Fi
• Automatische duplex
• Energielabels: Der Blaue Engel, Energy Star en Nordic Swan
• Toners: zwart (TN3430) en zwart XL (TN3480), drum: DR-3400 

(DR3400)  

HL5100D   verp/1

Zwart-wit laserprinter HL-L2370DN  
• Afdrukresolutie: 2.400 x 600 dpi
• Afdruksnelheid: 34 ppm
• Papierformaten: A4, Letter, A5, A5 (Long Edge), A6, Executive
• Capaciteit invoerlade: 250 vel
• Bekabeld netwerk (LAN)
• Automatisch recto-verso
• Toners: zwart (TN2410) en zwart XL (TN2420)
• Drum: DR2400  

HLL2370   verp/1

Kleurenlaserprinter HL-L8260CDW  
• Afdrukresolutie: 2.400 x 600 dpi
• Afdruksnelheid: 31 ppm 
• Papierformaten: A4, Letter, A5, A5 (Long Edge), A6, Executive, 

Legal, Folio, Mexico Legal 
• Capaciteit invoerlade: 250 vel standaard en 50 vel multifunctioneel
• Wi-Fi
• Automatisch recto-verso
• Toners: zwart (TN421BK), cyaan (TN421C), magenta (TN421M), geel 

(TN421Y), zwart XL (TN423BK), cyaan XL (TN423C), magenta XL 
(TN423M) en geel XL (TN423Y)

• Drum: DR421CL  

HLL8260   verp/1
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Multifunctionele laserprinters



Voor ons volledige assortiment inkt & toner, 
raadpleeg uw leverancier.

LC3219C

TN2220

TN241BK

TN326BK

TN3280

TN325BK

LC3219K

TN2010

TN241C

TN326C

TN3480

TN325C

LC3219M

TN241M

TN326M

TN3380

TN325M

LC3219V

TN241Y

TN326Y

TN2320

TN325Y
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Voor ons volledige assortiment inkt & toner, 
raadpleeg uw leverancier.
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All-in-One printer EcoTank ET-16500  
• Printer, kopieerapparaat scanner en fax
• Afdrukresolutie: 4800 x 2400 dpi
• Afdruksnelheid zwart/wit: 32 ppm 
• Afdruksnelheid kleur: 20 ppm 
• Papierformaten: A3, A4, A5, A6, Letter-

formaat, 10 x 15 cm, Legal, A3+, B5, C4 (en-
velop), C6 (envelop), DL (envelop), 9 x 13 cm

• Capaciteit invoerlade: 500 losse vellen 
maximaal, 20 fotovellen

ET16500   verp/1

3-in-1 printer EcoTank ET-7750  
• Printer, kopieerapparaat en scanner
• Afdrukresolutie: 5760 x 1440 dpi
• Afdruksnelheid zwart/wit: 28 ppm 
• Afdruksnelheid kleur: 28 ppm 
• Papierformaten: A6, A5, A4, A3, Letter-formaat, 10 x 15 cm, 13 x 18 

cm, 16:9, gedefinieerd door gebruiker, Legal, DL (envelop), No. 10 
(envelop), C6 (envelop), B5, 9 x 13 cm, 13 x 20 cm, 20 x 25 cm, 100 x 
148 mm

• Capaciteit invoerlade:  100 losse vellen standaard, 20 fotovellen
• Wi-Fi
• Automatisch recto-verso
• Inktcartridges: 102 zwart (T03R140), 102 cyaan (T03R240),  

102 magenta (T03R340) en 102 geel (T03R440)  

ET7750   verp/1

All-in-One printer EcoTank ET-4750  
• Printer, kopieerapparaat, scanner en fax
• Afdrukresolutie: 4.800 x 1.200 dpi
• Afdruksnelheid zwart/wit: 15 ppm 
• Afdruksnelheid kleur: 8 ppm 
• Papierformaten: A6, A5, A4, B5, 9 x 13 cm, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 13 x 

20 cm, 20 x 25 cm, 100 x 148 mm, 16:9, Letter Legal-formaat, No. 10 
(envelop), DL (envelop), C6 (envelop), gedefinieerd door gebruiker

• Capaciteit invoerlade:  250 losse vellen standaard, 20 fotovellen
• Wi-Fi
• Automatisch recto-verso
• Inktflessen: 102 zwart (T03R140), 102 cyaan (T03R240),  

102 magenta (T03R340) en 102 geel (T03R440)  

ET4750   verp/1

3-in-1 kleurenprinter EcoTank ET-3750  
• Printer, kopieerapparaat en scanner
• Afdrukresolutie: 4.800 x 1.200 dpi
• Afdruksnelheid zwart/wit: 15 ppm 
• Afdruksnelheid kleur: 8 ppm 
• Papierformaten: A6, A5, A4, 9 x 13 cm, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 13 x 20 

cm, 20 x 25 cm, 100 x 148 mm, 16:9, Lettre, Legal, No. 10 (envelop-
pen), DL (enveloppen), C6 (enveloppen), B5, gedefinieerd door 
gebruiker

• Capaciteit invoerlade: 150 vel, 20 fotovellen en automatische 
documentinvoer 30 vel

• Wi-Fi
• Automatisch recto-verso
• Inktflessen: 102 zwart (T03R140), 102 cyaan (T03R240), 102 ma-

genta (T03R340) en 102 geel (T03R440)  

ET3750   verp/1

3-in-1 kleurenprinter EcoTank ET-2750  
• Printer, kopieerapparaat en scanner
• Afdrukresolutie: 5760 x 1440 dpi
• Afdruksnelheid zwart/wit: 10,5 ppm 
• Afdruksnelheid kleur: 5 ppm 
• Papierformaten: A6, A5, A4, 20 x 25 cm, 13 x 20 cm, 13 x 18 cm, 10 x 15 

cm, 9 x 13 cm, Lettre Legal-formaat, No. 10 (envelop), DL (envelop), 
C6 (envelop), B5, 100 x 148 mm, 16:9, gedefinieerd door gebruiker

• Capaciteit invoerlade: 100 losse vellen standaard, 20 fotovellen
• Inktflessen: 102 zwart (T03R140), 102 cyaan (T03R240),  

102 magenta (T03R340) en 102 geel (T03R440)  

ET2750   verp/1
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Multifunctionele inkjetprinters

• Wi-Fi
• Automatisch recto-verso
• Inktflessen: T7741 zwart 

(T774140), 664 cyaan 
(T664240), 664 magenta 
(T664340) en 664 geel 
(T664440) 
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T129141

T181141

T163141

T128141

T071241

T129241

T181241

T163241

T128241

T071341

T129341

T181341

T163341

T128341

T664240T664140

T071441

T129441

T181441

T163441
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INKT INKTFLES

Voor ons volledige assortiment inkt & toner, 
raadpleeg uw leverancier.

T03R140 C13T0Q1

T299641

T128541

C13T0R1

T129541

T299141

C13T0R2

T181641
T163641

T071541

T298641

C13T0R3 C13T0R4

T03R240 T03R340 T03R440

T774140

Voor ons volledige assortiment inkt & toner, 
raadpleeg uw leverancier

INKTFLES

INKT
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All-in-One printer Maxify MB5450  
• Printer, kopieerapparaat, scanner en fax
• Afdrukresolutie: 600 x 1.200 dpi
• Afdruksnelheid zwart/wit: 24 ppm
• Afdruksnelheid kleur: 15 ppm
• Papierformaten: A4, A5, B5, Letter, Legal, fotopapier  

(A4, LTR, 20 x 25 cm, 13 x 18 cm, 10 x 15 cm)
• Capaciteit invoerlade: 2 lades met elk 250 vel
• Wi-Fi
• Automatisch recto-verso
• Inktcartridges: PGI-2500XL zwart (9254B01), PGI-2500XL cyaan (9265B01), 

 PGI-2500XL magenta (9266B01) en PGI-2500XL geel (9267B01)  

MB5450   verp/1

All-in-One printer Maxify MB5150  
• Printer, kopieerapparaat, scanner en fax
• Afdrukresolutie: 600 x 1.200 dpi
• Afdruksnelheid zwart/wit: 24 ppm
• Afdruksnelheid kleur: 15,5 ppm
• Papierformaten: A4, A5, B5, Letter, Legal, fotopapier (20 x 25 cm, 13 x 18 cm, 10 x 15 cm)
• Capaciteit invoerlade: 250 vel
• Wi-Fi
• Automatisch recto-verso
• Inktcartridges: PGI-2500XL zwart (9254B01), PGI-2500XL cyaan (9265B01), PGI-2500XL 

magenta (9266B01) en PGI-2500XL geel (9267B01)  

MB5150   verp/1

All-in-One printer Maxify MB2750  
• Printer, kopieerapparaat, scanner en fax
• Afdrukresolutie: 600 x 1.200 dpi
• Afdruksnelheid zwart/wit: 24 ppm
• Afdruksnelheid kleur: 15,5 ppm
• Papierformaten: A4, A5, B5, Letter, Legal, fotopapier (20 x 25 cm, 13 x 18 cm, 10 x 15 cm)
• Capaciteit invoerlade: 2 lades met elk 250 vel
• Inktcartridges: PGI-1500XL zwart (9182B01), PGI-1500XL cyaan (9193B01), PGI-

1500XL magenta (9194B01) en PGI-1500XL geel (9195B01)  

MB2750   verp/1

Multifunctionele inkjetprinters

Flatbedscanner CanoScan LiDE 400  
• Maximale resolutie: 4800 x 4800 dpi
• Scannen naar USB, e-mail of PDF
• Auto Scan-technologie voor moeiteloos en nauwkeurig scannen
• 5 EZ-knoppen voor probleemloos gebruik en bediening met één 

druk op de knop
• Indrukwekkende scansnelheid (A4 300 dpi-scan in 8 seconden)  

LIDE400   verp/1

Flatbedscanner CanoScan LiDE 300  
• Maximale resolutie: 2400 x 4800 dpi
• Scannen naar USB, e-mail of PDF
• Auto Scan-technologie voor moeiteloos en nauwkeurig scannen
• 4 EZ-knoppen voor probleemloos gebruik en bediening met één 

druk op de knop
• Indrukwekkende scansnelheid (A4 300 dpi-scan in 10 seconden)  

LIDE300   verp/1
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3-in-1 printer PIXMA TS5050  
• Printer, kopieerapparaat en scanner
• Afdrukresolutie: 4.800 x 1.200 dpi
• Afdruksnelheid zwart/wit: 12,6 ppm 
• Afdruksnelheid kleur: 9 ppm 
• Papierformaten: A4, A5, B5, Letter, Legal, 20 x 25 cm, 13 x 18 cm,  

10 x 15 cm, enveloppen (DL, COM10), vierkant (13 x 13 cm)
• Capaciteit invoerlade: 100 vel
• Wi-Fi
• Inktcartridges: PGI-570PGBK pigment zwart (0372C01), CLI-571BK 

zwart (0385C01), CLI-571C cyaan (0386C01), CLI-571M magenta 
(0387C01), CLI-571Y geel (0388C01), PGI-570PGBK XL pigment 
zwart (0318C01), CLI-571BK XL zwart (0331C01), CLI-571C XL cyaan 
(0332C01), CLI-571M XL magenta (0333C01) en CLI-571Y XL geel 
(0334C01)  

TS5050   verp/1

All-in-One printer PIXMA TR7550  
• Printer, kopieerapparaat, scanner en fax
• Afdrukresolutie: 4.800 x 1.200 dpi
• Afdruksnelheid zwart/wit: 15 ppm
• Afdruksnelheid kleur: 10 ppm 
• Papierformaten: A4, A5, B5, Letter, Legal
• Capaciteit invoerlade: achterste lade 100 vel, voorste cassette: 100 

vel en automatische documentinvoer 20 vel
• Wi-Fi
• Automatisch recto-verso
• Inktcartridges: PGI-580PGBK pigment zwart (2078C01), CLI-581BK 

zwart (2106C01), CLI-581C cyaan (2103C01), CLI-581M magenta 
(2104C01), CLI-581Y geel (2105C01), PGI-580PGBK XL pigment 
zwart (2024C01), CLI-581BK XL zwart (2052C01), CLI-581C cyaan 
(2049C01), CLI-581M magenta (2050C01) en CLI-581Y geel 
(2051C01)  

TR7550   verp/1

3-in-1 printer PIXMA TS6350  
• Printer, kopieerapparaat en scanner
• Afdrukresolutie: 4800 x 1200 dpi
• Afdruksnelheid zwart/wit: 15 ppm
• Afdruksnelheid kleur: 10 ppm
• Papierformaat: A4, A5, B5, LTR, LGL, 20 x 25 cm, 13 x 18 cm,  

10 x 15 cm, 13 x 13 cm, 8,9 x 8,9 cm, enveloppen (DL, COM10),  
aangepast formaat (breedte 55 - 215,9 mm, lengte 89 - 676 mm)

• Capaciteit invoerlade: 100 vel
• Wi-Fi
• Standaard inktcartridges: PGI-580PGBK pigment zwart (2078C01), 

CLI-581BK zwart (2106C01), CLI-581C cyaan (2103C01), CLI-581M 
magenta (2104C01) en CLI-581Y geel (2105C01)  

TS6350 zwart  verp/1
TS6351 wit  verp/1

3-in-1 printer PIXMA TS3350  
• Printer, kopieerapparaat en scanner
• Afdrukresolutie: 4800 x 1200 dpi
• Afdruksnelheid zwart/wit: 7,7 ppm
• Afdruksnelheid kleur: 4 ppm
• Papierformaat: A4, A5, B5, Letter, Legal, 13 x 18 cm, 10 x 15 cm,  

13 x 13 cm of aangepast formaat (breedte 101,6 - 215,9 mm,  
lengte 127 - 676 mm)

• Capaciteit invoerlade: 60 vel
• Wi-Fi
• Inktcartridges: PG-545 zwart (8287B1), CL-546 3 kleuren (8289B1), 

PG-545XL zwart (8286B1) en CL-546XL 3 kleuren (8288B1)  

TS3350   verp/1
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Multifunctionele inkjetprinters
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225B005

8287B1

225B006

0372C01

227B005

8289B1

0372C04

6496B05

8287B6

2103C042078C01

0386C04

6496B01

2078C05

6509B08
3484B02

3028C02

3020C02

1246C02

0461C01

TONER

Voor ons volledige assortiment inkt & toner, 
raadpleeg uw leverancier.

Voor ons volledige assortiment inkt & toner, 
raadpleeg uw leverancier.

INKT



KINEON, MADE TO WORK FOR YOU

The toner specialist that helps 
you to save on every page while 
meeting your print demands

50F2H0

4574702

50F2X0

4469706

52D2H0

4973534

De juiste toners en cartridges? Raadpleeg uw dealer!
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Inch Scherm type Hoogte (mm) Breedte (mm) Diagonaal (mm) Ref Adveo

12,1 16:10 163,5 261,9 308,3 PF121W1B PF121W

12,5 16:9 155,6 277,8 318,1 PF125W9B PF125W

13,3 16:10 179,4 287,3 338,1 PF133W1B PF133W

13,3 16:9 165,1 293,7 337,3 PF133W9B PF133W9

14,0 16:9 174,6 309,6 355,7 PF140W9B PF140W

14,1 4:3 214,3 285,8 357,2 PF141C3B PF141

14,1 16:10 185,7 303,2 358,4 PF141W1B PF141W

15,0 4:3 228,6 304,8 380,3 PF150C3B PF15

15,4 16:10 208 331,8 392 PF154W1B PF154W

15,6 16:9 193,7 344,5 395,5 PF156W9B PF156W

17,0 5:4 271,5 338,1 433,4 PF170C4B PF17

19,0 5:4 301,6 376,2 482,8 PF190C4B PF19

19,0 16:10 255,6 408 481,2 PF190W1B PF19W

19,5 16:9 236,5 431,8 495,3 PF195W9B PF195W9

21,5 16:9 268,3 476,3 547 PF215W9B PF215W

22,0 16:10 296,9 474,7 559,4 PF220W1B PF22W

23,0 16:9 287,3 509,6 584,9 PF230W9B PF230W

23,8 16:9 296,9 527,1 604,5 PF238W9B PF238W9

24,0 16:10 323,9 519,1 612 PF240W1B PF240W

24,0 16:9 300 531,8 610,4 PF240W9B PF24W9

27,0 16:9 336,6 598,5 686,8 PF270W9B PF27W9

12,5 16:9 175 294 318,1 PF125W9E PF125W9

13,3 16:9 184,2 311,2 337,3 PF133W9E PF133WE

14,0 16:9 193,7 325,4 355,7 PF140W9E PF140W9

17,0 5:4 277,8 344,5 442,7 PF170C4F PF317

22,0 16:10 308,0 485,8 574,3 PF220W1F PF322W

24,0 16:10 333,4 530,2 625,7 PF240W1F PF324W

9,7 4:3 165,0 236,0 PFTAP002 PFTAP02

12,9 4:3 217,0 302,0 PFTAP007 PFTAP07

12,0  3:2 197,0 287,0 PFTMS001 PFTMS01

4,0 16:9 89,0 50,0 PF828717 PF82871

4,7 16:9 130,0 59,0 MPPAP001 MPPAP01

12,5 16:9 155,6 277,8 318,1 GF125W9B GPF125W

13,3 16:9 165,1 293,7 337,3 GF133W9B GP133W9

14,0 16:9 174,6 309,6 355,7 GF140W9B GPF140W

13,3 16:10 185,7 306,4 338,1 GFNAP004 GPFMR13

19,0 16:10 255,6 408,0 481,2 GF190W1B GPF190

14,1 16:10 190,5 303,2 358,4 GF141W1B GPF141W

15,4 16:10 208,0 331,8 392,0 GF154W1B GPF154W

21,5 16:9 268,3 476,3 547,0 AG215W9B AG215W9

23 16:9 287,3 509,6 584,9 AG230W9B AG23W9

- Reduceren schittering en reflectie
- Gemakkelijk aan te brengen en te 

verwijderen
- Beschermen het scherm tegen krassen

- 25% helderder beeld in vergelijking met 
standaard zwarte 3M™ Privacy Filters

- Unieke glanzende deklaag verzekert 
doeltreffende afscherming

- Perfect voor schermen met hoge resolutie
- Geschikt voor een groot aanbod van merken 

en maten (tot 24’’)

- Beschermen uw vertrouwelijke informatie 
tegen visuele hackers

- Filtert 35% van het blauwe licht om 
vermoeiende ogen te voorkomen

- 3M™ Privacy Filters helpen u om  
AVG (GDPR) compliant te zijn

- Geschikt voor een groot aanbod van merken 
en maten (tot 43’’)

87% verrasten 
iemand die in 
een publieke 

plaats over hun schouder 
meekeek naar hun laptop. 

Voorkom dat mensen van  
opzij kunnen meekijken

Privacyfilters
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Crystal clear 
front view

Total blackout 
side view

Total blackout 
side view

30º 30º
0º

lack-out privacy filters

PRIVACY WAAROP 
U KUNT VERTROUWEN

PrivaScreen™

Selecteer uw PrivaScreen™ 
black-out privacy filter met de keuzehulp op:
www.fellowes.com/privacyscreen

Fellowes PrivaScreen™ black-out privacy fi lters verduisteren het beeldscherm wanneer 
deze vanuit een hoek van 30° wordt bekeken terwijl de informatie helder zichtbaar is 
vanaf het vooraanzicht. Bescherm gevoelige (bedrijfs) informatie op beeldschermen van 
werknemers, zodat zij onderweg of op kantoor zorgeloos kunnen werken. 

totale verduistering 
vanaf zij-aanzicht

totale verduistering 
vanaf zij-aanzicht

helder vooraanzicht

4818601 11.6"/29.46cm breedbeeld

4815301 12.1"/30.73cm breedbeeld

4813001 12.5"/31.75cm breedbeeld

4818301 13.0"/33.02cm 
voor gebruik met MacBook® Pro (2012-2015) breedbeeld

4806801 13.3"/33.78cm breedbeeld

4814301 13.3"/33.78cm breedbeeld

4814601 13.3"/33.78cm
voor gebruik met MacBook® Air™ breedbeeld

4819201
13.8"/34.96cm (touch screen)
voor gebruik met Microsoft®

Surface Pro™ 3 & 4
standaard

4812001 14.0"/35.56cm breedbeeld

4819301 14.0"/35.56cm (touch screen) Edge to edge

4800001 14.1"/35.81cm standaard

4800601 14.1"/35.81cm breedbeeld

4815701 14.1"/35.81cm breedbeeld

4800101 15.0"/38.10cm standaard

4818401 15.0"/38.10cm 
voor gebruik met MacBook® Pro (2012-2015) breedbeeld

4800701 15.4"/39.12cm breedbeeld

4802001 15.6"/39.62cm breedbeeld

4800301 17.0"/43.18cm standaard

4801001 17.0"/43.18cm breedbeeld

4802301 17.3"/43.94cm breedbeeld

4800401 18.1"/45.97cm standaard

4815201 18.5"/46.99cm breedbeeld

4800501 19.0"/48.26cm standaard

4801101 19.0"/48.26cm breedbeeld

4815801 19.5"/49.53cm breedbeeld

4813101 20.0"/50.80cm breedbeeld

4801201 20.1"/51.05cm standaard

4801301 20.1"/51.05cm breedbeeld

4807001 21.5"/54.61cm breedbeeld

4801501 22.0"/55.88cm breedbeeld

4807101 23.0"/58.42cm breedbeeld

4814401 23.6"/59.94cm breedbeeld

4816901 23.8"/60.45cm breedbeeld

4801601 24.0"/60.96cm breedbeeld

4811801 24.0"/60.96cm breedbeeld

4815101 26.0"/66.04cm 
(25.5"/64.77cm diagonaal) breedbeeld

4815001 27.0"/68.58cm breedbeeld

4818501 27.0"/68.58cm 
voor gebruik met iMac® breedbeeld
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Ergonomie
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Werken aan een bureau heeft nog nooit zo goed gevoeld. De 
Fellowes 4 Zone Aanpak™ helpt uw werknemers beter werken 
en beter voelen.

Voorkom rugspanning
Vermijd druk 
op de polsen

Verlicht nekspanning Stimuleer bewegen
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FELLOWES Platinum Series monitorarmen
•  Monitoramen zijn volledig onafhankelijk van elkaar in te stellen
•  Moeiteloos in hoogte verstelbaar door de unieke gasveer 

technologie
•  Ideaal voor het delen van de informatie op het beeldscherm
•  Geïntegreerde, dubbele USB aansluiting om uw favoriete 

apparaten eenvoudig te verbinden
•  Intuïtieve kabelgeleider voorkomt het in de war raken van 

snoeren
• Eenvoudig met klem bevestigen
• VESA geschikt - 75 x 75 / 100 x 100

Code Omschrijving Max. gewicht 
beeldscherm

Max. formaat
beelscherm Roteren Draaien Kantelen

8043301 Enkele monitorarm 1.5 - 8kg 32”  / (81.28cm) 360° 180° +/-45°

8042501 Dubbele horizontale 
monitorarm

1.5 - 8kg 32”  / (81.28cm) 360° 180° +/-45°

8043401 Dubbele verticale 
monitorarm

1.5 - 8kg 32”  / (81.28cm) 360° 180° +/-45°

8042601 Driedubbele 
monitorarm

1.5 - 7kg 27”  / (68.5cm) 360° 180° +/-45°

FELLOWES Laptopaccessoire voor arm
•   Biedt de mogelijkheid om de laptop op hoogte te 

plaatsen of met een laptop en monitor op dezelfde 
hoogte te werken

•  Geschikt voor laptops van 10” tot 17” tot 4.5Kg 
• Moeiteloos aanpassen van de laptop
• Ventilatie uitsparingen
•  Geschikt voor gebruik met alle monitorarmen, met 

uitzondering van Professional Series
• VESA geschikt - 75 x 75 / 100 x 100

    8044101 H 27.94 x B 44.29 x D 6.51

FELLOWES Refl ex monitorarmen
• Maximaliseer de bureauruimte en til uw monitor 

op om de belasting van ogen, nek en schouders te 
verminderen.

• Volledig in hoogte en diepte verstelbaar voor optimale 
kijkbediening en een kosteneffectieve ergonomische 
oplossing.

• Eenvoudig ontwerp met ingebouwd kabelbeheer om u 
vrij te houden van kabels.

• In hoogte verstelbaar 45 cm
• Maximaal bereik 42.2 cm
• VESA 75 x 75 / 100 x 100

Code Omschrijving Max. gewicht 
beeldscherm

Max. formaat 
beeldscherm Roteren Draaien Kantelen

8502501 Enkel 8Kg 32”  / (81.28cm) 360° 180° +/-45°

8502601 Dubbel 8Kg 27”  / (68.5cm) 360° 180° +/-45°
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Ergonomie

FELLOWES Volledig beweegbare TV muurbeugel
•   LCD/LED muurbevestiging, geschikt voor kantelen, draaien en roteren
•  Uitneembaar om het scherm snel te verwijderen
•  Geschikt voor 23”-55” beeldschermen tot 5kg
•  Intuïtieve kabelgeleider zodat snoeren niet in de war raken
•  VESA geschikt - 100 x 100 / 100 x 150 / 200 x 100 / 200 x 200

400 x 200 / 300 x 300 / 400 x 400 / 400 x 300 / 300 x 200

Code Max. gewicht 
beeldscherm Max. formaat beelscherm Roteren Draaien Kantelen

8043601 35Kg 23”- 55” / 58.42 - 139.7cm +/- 5° +/- 90° +2° / -12°

FELLOWES Monitorarm muurbeugel
•  Volledig onafhankelijk beweegbare monitorarm met de innovatieve

gasveer technologie om het beeldscherm moeiteloos te verstellen
•  Handige kabelgeleider voorkomt dat snoeren in de war raken
• Eenvoudig aan de wand te bevestigen
• Geschikt voor beeldschermen tot 42” (30kg)
•  VESA geschikt - 75 x 75 / 100 x 100 / 200 x 200 / 100 x 200

Code Max. gewicht 
beeldscherm Max. formaat beelscherm Roteren Draaien Kantelen

8043501 30Kg 42” / 106.68cm +/- 3° +/- 90° +5° / -15°

FELLOWES Smart Suites™ monitorarm
•  Verhoogt beeldschermen tot de meest comfortabele kijkhoogte
• 5 vaste hoogtestanden met 10cm verschil
• Eenvoudig te bevestigen met een tweeledige klem
• Maximaal bereik: 36.8cm, maximale hoogte: 11.4cm
• Handige kabelgeleider voorkomt dat snoeren in de war raken
• VESA geschikt - 75 x 75 / 100 x 100

Code Max. gewicht 
beeldscherm Max. formaat beelscherm Roteren Draaien Kantelen

8038201 9Kg 21” / 53.3cm 180° 360° +/- 45° 

FELLOWES Professional Series Monitorarmen
•  Volledig verstelbaar voor maximaal comfort bij het kijken op het

scherm
•  Intuïtieve kabelgeleider om te voorkomen dat snoeren in de war raken
• VESA geschikt - 75 x 75 / 100 x 100

Code Omschrijving Max. gewicht 
beeldscherm

Max. formaat
beelscherm Roteren Draaien Kantelen

8041601 Enkele monitorarm 10Kg 32” / (81.28cm) 360° 180° +/- 37° 

8041701 Dubbele horizontale 
monitorarm

10Kg 26" / 66.04cm 360° 180° +/- 37° 

8043701 Dubbele horizontale 
monitorarm vrijstaand

8Kg 32" / 81.28cm 360° +/-90° +/- 45° 

8044001 Dubbele verticale 
monitorarm, vrijstaand

8Kg 27” /  (68.5cm) 360° 120° +/-30°

FELLOWES Professional Series Laptopaccessoire 
voor arm
•  Verstelbare beugels die de laptop met een dikte van 14 - 29 mm

en een breedte van 258 - 375 mm op de juiste plaats houden
• Geschikt voor een laptop van maximaal 17”

     8211901 H 279 x B 442 x D 65
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Monitorarm Caparo 4  
• Draagkracht: 0 - 9 kg
• Kantelen: 40°
• Roteren: 360°
• Zwenken: 180°
• Hoogtebereik: 16 - 64 cm
• Dieptebereik: 20 - 59 cm
• Met gasveer
• Modulair
• Met Smart Connect, Smart Stop en Smart lock technologie om 

makkelijk en snel aan te passen aan elke gebruiker
• Uit aluminium
• Kleur: mat zilver  

RGOCA4I voor 1 scherm  verp/1
RGOCA4T voor 2 schermen  verp/1

Monitorarm Zepher 4  
• Draagkracht: 0  - 8 kg
• Kantelen: 40°
• Roteren: 360°
• Zwenken: 180°
• Hoogtebereik: 29  - 50 cm
• Dieptebereik: 20  - 56 cm
• Modulair
• Met Smart Connect, Smart Stop en Smart lock technologie om 

makkelijk en snel aan te passen aan elke gebruiker
• Uit aluminium
• Kleur: mat zilver  

RGOZE4I voor 1 scherm  verp/1
RGOZE4T voor 2 schermen  verp/1

Monitorarm met gasveer  
• Draagkracht: 3 - 12 kg
• Kantelen: 105°
• Roteren: 360°
• Zwenken: 180°
• Hoogtebereik: 62,2 cm
• Met Quick Release technologie
• Met kabelgeleider en tafelklem
• Kleur: wit
• Voor 1 scherm tot 36 inch  

172001   verp/1
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Ergonomie

FELLOWES Monitorstandaard standaard/
premium of premium plus
•  Geschikt voor beeldschermen tot 27 kg (standaard en

premium)
• De premium plus kan beeldschermen tot 36kg dragen
• Gemaakt van 70% gerecycled plastic
•  Plaatst het beeldscherm op een comfortabele kijkhoogte en

helpt de werkplek rond het beeldscherm te ordenen
• In hoogte verstelbaar door middel van stapelbare pootjes

611911 Standaard monitorstandaard - H 102 x B 333 x D 343

705252 Premium monitorstandaard - H 168 x B 337 x D 343

611929 Premium monitorstandaard Plus - H 184 x B 333 x D 337

FELLOWES Compact draaibare 
monitorstandaard
• Platform draait 45° om gemakkelijk samen te kunnen kijken
• In hoogte verstelbaar met 3 vaste instellingen
• Bevat opbergvak voor papieren en accessoires

514346 H 121 x B 426 x D 289

FELLOWES Smart Suites™  
monitorstandaards
• Verhoogt uw beeldscherm tot ooghoogte om nekpijn te

voorkomen
• Geschikt voor beeldschermen tot 10 kg
• In 3 hoogtes verstelbaar: 100mm; 115mm en 130mm
• De Smart Suites™ monitorstandaard Plus beschikt ook over

een brievenbakje en 2 opbergvakjes voor accessoires

8020801 Plus - H 102 x B 478 x D 328

8020101 Standaard - H 130 x B 470 x D 318

FELLOWES I-Spire Series™ monitorstandaard
• Verhoogt uw beeldscherm tot ooghoogte om spanning op de

schouders en nek te verlichten
•   Geschikt voor monitoren tot 5.5 kg

9311102 wit - H 125 x B 505 x D 220

9472302 zwart - H 125 x B 505 x D 220

611929

705252

611911

Zonder Microban®

bescherming

Met Microban®

bescherming
FIRA International is een onafhankelijke accrediteur van 
ergonomische producten. Producten met dit logo zijn geaccrediteerd 
volgens de EU “Gezondheid en Veiligheid” wetgeving*

*  BS EN ISO 9241/1995/Part 5; EC Directive 90/270/EEC & amends 
2002
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FELLOWES Offi ce Suites™    
Standaard monitorstandaard 
• Plaatst het beeldscherm op een comfortabele kijkhoogte 

om nekklachten te voorkomen
• Door middel van voetjes in 5 verschillende hoogtes in te 

stellen
• Geschikt voor beeldschermen tot 36 kg
• Voor ruimtebesparing en gebruik op kantoor kan de laptop 

onder de monitorstandaard geplaatst worden

8031101 H 106 x B 505 x D 357

FELLOWES Designer Suites™    
Monitorstandaard
• 3 hoogtestanden om de monitor op de perfecte hoogte in 

te stellen
• Modern, stijlvol design voor moderne breedbeeld-schermen
• Ingebouwde opberglade om uw bureau te organiseren
• Maximaal monitorgrootte 21“, of monitorgewicht 18kg
• Hoogtestanden: 110/130/150 mm

8038101 H 111 x B 406 x D 238
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Monitorstandaard  
• Verhoogt het scherm met 60 mm
• Ft 402 x 210 x 60 mm
• Draagkracht: 20 kg
• Uit aluminium  

DES1490   verp/1

Beeldschermhouder  
• Verhoogt de monitor tot  

een ergonomisch correcte hoogte
• Draagkracht: 15 kg
• Ft 310 x 230 x 120 mm
• Met toetsenbordhouder
• Uit acryl  

1537   verp/1

Beeldschermhouder  
• Draagkracht: 15 kg
• Hoogte: 70 mm
• Geschikt voor Apple, iMac of  

andere All-in-One PC's
• Uit hoogwaardige acryl  

1539   verp/1

Laptopstandaard met hoes  
• Verhoogt de laptop tot max. 16 cm (ooghoogte)
• Instelbaar in 5 posities
• Voor laptops tot 17 inch
• Inklapbare laptopstandaard met hoes/muismat
• Voorzien van een geïntegreerd draaiplateau
• Ft 307 x 237 x 10 mm
• Inclusief een beschermhoes die tevens gebruikt kan worden als 

muismat
• Uit aluminium  

1506   verp/1

Laptopstandaard  
• Verhoogt het scherm met 73 mm
• Voor laptops tot 15,6 inch
• Verticale laptopstandaard: maximale dikte laptop van 16 mm
• Ft 230 x 205 x 73 mm
• Inclusief: 2 sets siliconen pads, zodat de laptop perfect past
• Uit aluminium  

DES1507   verp/1

Laptopstandaard  
• Hoogte is instelbaar tot 12 cm 
• Draagkracht: 15 kg
• Voor laptops tot 17 inch
• Ft 300 x 300 x 90-120 mm
• Uit hoogwaardige acryl  

1508   verp/1

Beeldschermhouder  
• Voor laptop met externe monitor en toetsenbord
• Voor laptops tot 15,6 inch / 385 mm breed 
• Draagkracht: 10 kg
• Ft 402 x 255 x 70 mm
• Uit hoogwaardige acryl  

DES1509   verp/1

Ergonomie

Laptopstandaard  
• In 6 niveaus aanpasbaar
• Licht en compact (365 g)
• Max. hoogte: 15,5 cm
• Vouwt plat (10 mm)
• Uit kunststof  

DES1502   verp/1
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FELLOWES I-Spire Series™ 
documenthouder
•  5-in-1 ontwerp: documenthouder,

memobord, klembord, magneetbord
en tabletstandaard

•  Memobord en klembord kunnen
horizontaal of verticaal geplaatst
worden

•

•  oudt tot 150 vel A4 papier vast
•     Verzwaarde  basis voor extra

stevigheid voorkomt dat de
standaard omvalt

9311502 grijs/wit
H 368 x B 240 x D 151

9472602
zwart

H 368 x B 240 x D 151

FELLOWES Offi ce Suites™ 
staande documenthouder
•  3-in-1 ocumenthouder, 

memobord en klembord
•  Ook geschikt voor A3 formaat 
•  Verstelbare kantelstand van maximaal

45° voor aangepaste kijkhoogte
•  Regellezer glijdt op en neer of kan

worden weggeklapt als deze niet wordt
gebruikt

•  Memobord - ideaal voor snelle
aantekeningen of herinneringen, met
een droge doek schoon te vegen

•

8033201 H 381 x B 260 x D 152

FELLOWES Flexarm met 
verzwaarde basis
•  Flexibele arm voor ergonomisch

juiste kijkhoogte en -hoek
•  Documenthouder draait 90° voor

verticale of horizontale positie
•  Regellezer glijdt op en neer of kan

worden weggeklapt als deze niet
wordt gebruikt

•  De verzwaarde basis zorgt voor
stabiliteit en opbergruimte voor drie

’s en zelfklevende briefjes
•

606279 H 508 x B 232 x D 254

FELLOWES Easy Glide™ schrijfhelling/documenthouder
•   Het platform schuift soepel naar voren en dekt het toetsenbord af voor een

ergonomische schrijfondergrond
• Als documenthouder te gebruiken, de gewelfde rand ondersteunt boeken,

catalogi en papieren zonder dat dit de gebruiker hindert
•  Houdt documenten tot 5 kg
• Intuïtieve hoogteverstelling van 75 tot 375 mm
• Geschikt voor het bedekken van een toetsenbord van 477mm breed
• Uitneembaar accessoirebakje met uitsparing voor oplader van smartphone

8210001 H 116 x B 575 x D 380
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FELLOWES Clarity™  
Verstelbare Monitorstandaard
• Maximaliseer de ruimte op je bureau,

verhoog het beeldscherm naar een
comfortabele kijkhoogte om spanning
op de ogen, nek en schouders te
verminderen.

• Past in elke kantooromgeving door het
minimalistisch design en hoogwaardige
kwaliteit helder acryl.

9731101 10.00 x 32.00 x 25.60

FELLOWES Clarity™ Verstelbare 
Monitorstandaard met 
documenthouder
• Maximaliseer ruimte op het bureau

en verhoog het beeldscherm naar een
comfortabele kijkhoogte om spanning op de
ogen, nek en schouders te verminderen.

• Inclusief inklapbare documenthouder
ter bevordering van een ergonomische
werkhouding wanneer met papieren
documenten wordt gewerkt.

• Past in elke kantooromgeving door het
minimalistische & neutrale design gemaakt
van hoogwaardige kwaliteit acryl.

9731201 10.50 x 30.20 x 26.70

FELLOWES Clarity™  
Monitor Standaard
• Verhoog het beeldscherm naar een

comfortabele kijkhoogte om spanning op
de nek en schouders te verminderen.

• Minimalistisch ontwerp en premium
kwaliteit helder acryl passen in elke
kantooromgeving.

• Ruimte voor het toetsenbord wanneer
deze niet in gebruik is, om ruimte op het
bureau te maximaliseren.

9731001 11.00 x 27.00 x 25.40

FELLOWES Clarity™  
Laptop Standaard
•  Reduceer spanning op de ogen, nek

& schouders door de laptop naar een
comfortabele kijkhoogte te verhogen.

• Past in elke kantooromgeving door het neutrale
& minimalistische ontwerp gemaakt van
hoogwaardige kwaliteit acryl.

• Ventilatie openingen bevorderen de luchtstroom
van de laptop en voorkomen oververhitting.

• Te gebruiken met extra toetsenbord en muis.

9731401 13.40 x 35.00 x 26.70

FELLOWES Clarity™  
Documenthouder
• Maximaliseer ruimte op het bureau en

voorkom spanning op de ogen, nek en
schouders door documenten op een meer
ergonomische manier te positioneren.

• Past in elke kantooromgeving door het
neutrale & minimalistische design gemaakt
van hoogwaardige kwaliteit acryl.

• Met zes verschillende hoogte instellingen
voor de perfect  kijkhoogte (tussen
160-235mm).

• Geschikt voor A4 & A3 documenten met
een maximaal gewicht van 6kg.

9731301 16.00 x 53.60 x 27.80
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FELLOWES Professional Series™  
metalen laptop werkstation
•  Verhoogt uw laptopscherm tot een comfortabele kijkhoogte
•  Negen verschillende hoogtestanden tussen 85-245mm
• Geïntegreerde 2.0 USB hub met 4 aansluitingen en

ingebouwde documentenhouder
• Ventilatie uitsparingen voor effi ciënte koeling

8024602 H 762 x B 308 x D 338

FELLOWES Offi ce Suites™ laptopstandaard
• Verhoogt uw laptopscherm tot ooghoogte, wat nekklachten

helpt voorkomen
• Verstelbaar in 6 verschillende hoogtes van 140mm-190mm
•  Stabiliserende rand aan de voorzijde voorkomt dat de laptop

van de houder schuift
• Draagt maximaal 5 kg of een 17” laptop

80320  H 104 x B 386 x D 360

FELLOWES Smart Suites™ laptopstandaard
•   Verhoogt uw laptopscherm tot ooghoogte om nekspanning

te voorkomen
•   Geschikt voor een 17” laptop of een maximaal gewicht van

6kg
•   Geïntegreerde USB hub 2.0 met 4 aansluitingen aan de

achterzijde
•   Verstelbaar in 3 verschillende hoogtes: 70mm, 85mm en

100mm

8020201 H 160 x B 325 x D 280

FELLOWES  I-Spire Series™  
laptopstandaard Quick Lift
• Draagbaar, inklapbaar voor onderweg
• Eenvoudig in 7 verschillende standen verstelbaar
•  Uitklapbare pootjes aan de voorzijde voor optimale plaatsing

van het beeldscherm
• Geschikt voor laptops tot 17” of maximaal 4.5 kilo
• Kan naar wens met of zonder extern toetsenbord en/of muis

gebruikt worden

8210101 wit - H 42 x B 320 x D 286

8212001 zwart - H 42 x B 320 x D 286

FELLOWES Rapido Draadloos oplaadstation
• Moeiteloos opladen binnen handbereik. Blijft altijd

georganiseerd met het modulaire draadloos en USB
oplaadstation.

• Flexibel design geschikt voor alle werkplekken. Plaats rechtop
of leg plat met de afneembare voet.

• Werkt met Qi Draadloos opladen, Type A en Type C USB.
Snelle oplaadpoort voor USB.

9816001 H11.90 x B11.20 x D8.509186001
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Laptopstandaard Riser  
• 5 verschillende hoogtes
• Licht en compact
• Draagkracht: 5 kg
• Hoogte: 130 - 230 mm
• Voor laptops tot 22 inch
• Uit aluminium  

4606584 wit  verp/1
4606577 zilver  verp/1
4606553 zwart  verp/1

Laptopstandaard  
• 2 geïntegreerde, stille koelventilatoren
• In 8 niveaus aanpasbaar
• Verbeterde koelefficiëntie van uw notebook
• Beschermt meubels en benen tegen hitte
• Voor MacBooks, Notebooks, Netbooks of scherm tot 16 inch
• Ventilatoren met USB-voeding, geen stopcontact nodig
• Rubberen vulling tegen verschuiving
• Opbergplaats voor USB-kabel en -plug  

17866T   verp/1

Laptopstandaard Travel  
• Draagkracht: 5 kg
• Hoogte: 110 mm
• Voor laptops tot 22 inch
• Uit staal  

2566013 wit  verp/1
2565849 zilver  verp/1

Ergonomie
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Laptopstandaard Riser antislip  
• In enkele seconden kunt u uw laptop op  

de gewenste hoogte installeren en net zo  
gemakkelijk weer invouwen tot compact formaat

• Draagkracht: 5 kg
• Ft 265 x 210 x 3 mm
• Voor laptops tot 22 inch
• Uit vliegtuigaluminium  

4606560 wit  verp/1
4606591 zilver  verp/1
4606546 zwart  verp/1

Ergonomie
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FELLOWES Lotus™ Zit-Sta werkstation
• De Smooth Lift technologie™ in combinatie met de

ergonomische handgrepen, maken hoogteverstelling
eenvoudig. Hierdoor zijn verschillende gebruikers en
werkstijlen geen enkele belemmering

• Verstelbaar in 22 standen zodat het voor iedereen
mogelijk is op de correcte hoogte te werken

0007901 zwart - H 139.7 x B 831.9 x D 616.0

0009901 wit - H 139.7 x B 831.9 x D 616.0

FELLOWES Lotus™ DX Zit-Sta werkstation
• De nieuwe Lotus™ DX verhoogt uw werkplek naar

een hoger niveau, met geïntegreerd draadloos
oplaadstation en USB-poorten

• Het platform is gemaakt met Microban® bescherming
en houdt uw werkstation schoner

8081001 zwart - H 139.7 x B 831.9 x D 616.0

8081101 wit - H 139.7 x B 831.9 x D 616.0

VOLLEDIG 
GEMONTEERD

FELLOWES Lotus™ monitorarmen

• Verhoogt het beeldscherm naar de optimale kijkhoogte om
nekspanning te voorkomen en waardevolle ruimte op de
werkplek te besparen

•

• Enkel voor gebruik in combinatie met de Fellowes Lotus™
Zit-Sta werkstation

8042801 Enkele monitorarm - H 419.1 x B 114.3 x D 139.7

8042901 Dubbele monitorarm - H 419.1 x B 723.9 x D 139.7
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FELLOWES Lotus™ RT Zit-Sta werkplatform
• Moeiteloos werken met het Lotus™ RT’s Tri-Flex systeem

voor ultieme fl exibiliteit en stabiliteit
• Makkelijk wisselen tussen staand en zittend werken door

het Smooth Lift Technology™
• Ruimte voor alle essentiële accessoires
• Houdt uw werkplek vrij van snoeren met de geïntegreerde

kabelgeleiders
• Te bevestigen aan de achterkant van elk bureau
• Mooi met hout afgewerkt platform - beschikbaar in zwart

en wit

8081501 1 monitor zwart - H 222.3 x B 901.7 x D 603.3

8081601 2 monitoren zwart - H 222.3 x B 901.7 x D 603.3

8081701 1 monitor wit - H 222.3 x B 901.7 x D 603.3

8081801 2 monitoren wit - H 222.3 x B 901.7 x D 603.3

FELLOWES Lotus™ VE Zit-Sta werkplatform
• Het compacte Zit/Sta werkstation is gemakkelijk aan te passen

zodat u moeiteloos kunt wisselen van zitten naar staan,
meerdere keren per dag

• Het ‘waterval’ ontwerp biedt twee ruime oppervlakken voor al uw
essentiële bureauaccessoires

• Verticaal aan te passen tot 38 cm zodat u altijd op de voor u
perfecte hoogte kunt werken

• Geïntegreerd kabelsysteem voorkomt dat uw werkplek rommelig
wordt

• Wordt met een klem aan uw bureau bevestigd

8080101 1 monitor - H 1079.5 x B 736.6 x D 723.9

8082001 2 monitoren - H 1079.5 x B 736.6 x D 723.9
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FELLOWES Professional Series™ metalen 
voetensteun
• Verhoogt de voeten en benen om de druk op de onderrug te

verlichten
•  Het platform is eenvoudig verstelbaar in 3 hoogtestanden

van 10 5-13 5 m
• Metalen constructie en platform biedt stevige ondersteuning
• Antislip oppervlak van het platform

8064101 H 96 x B 488 x D 322

FELLOWES Smart Suites™ standaard 
footrocker
• De schommelbeweging verbetert de doorbloeding en

vermindert vermoeidheid
• Eenvoudig in hoogte te verstellen door de voetensteun

om te draaien: 6 5 of 9 5 m
•  Uniek profi el voorkomt dat de voetensteun verschuift

tijdens het schommelen
•   Massageribbels op het oppervlak revitaliseren

vermoeide voeten en verlichten stress

8023901 H 136 x B 495 x D 305

FELLOWES Offi ce Suites™  
Microban® Voetensteun
• Voorkomt pijn in rug en benen door het stimuleren van een

correcte houding
• Schommel heen en weer en stimuleer zo de doorbloeding in

voeten en benen
•  Instelbaar in 3 hoogtes: 10 8  12 7 en 14 6 m

175023 H 108 x B 444 x D 336

FELLOWES Energizer™ voetensteun
• Innovatieve massagestructuur van rubber stimuleert

drukpunten onder de voeten
•  10, 13 5 of 16 5 m
• Verbetert uw houding en doorbloeding van de benen en biedt

comfort door het verlichten van spanning op de onderrug

8068001 H 160 x B 454 x D 336

FELLOWES Professional Series™ ultieme 
voetensteun
• Verhoogt de voeten en benen om de druk op de onderrug te

verlichten
•  In hoogte verstelbaar door middel van een schaarbeweging:

10 m, 13 5 m en 16 5 m

8067001  H 100 x B 388 x D 338

FELLOWES Standaard voetensteun
• Het ‘zwevende’ platform strekt de benen ter bevordering van

de doorbloeding
•  

• In hoogte verstelbaar van 8 5 m tot 10 5 m

667446 H 74 x B 448 x D 330
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FELLOWES Professional Series ultieme 
rugsteun
• Innovatieve Tri-Tachment™ zorgt voor stabiliteit en hoeft

niet steeds opnieuw te worden ingesteld
• Steun voor de onderrug op drie plaatsen, die uitzet

en inkrimpt en zich zo aanpast aan de natuurlijke
lichaamsrondingen

• De steun voor het bovenste gedeelte van de rug bestaat uit
schuim met lage dichtheid, dat de lichaamshouding op een
subtiele manier ondersteunt

•

8041801 H 365 x B 375 x D 55

FELLOWES Professional Series / Offi ce Suites 
rugsteun van gaas
•  Rugsteun van gaas vormt zich naar uw lichaamscontouren
• Professional Series rugsteun bevat verticaal verstelbare

onderrugsteun van traagschuim (memory foam)
•  Innovatieve Tri-Tensioning™ zorgt voor stabiliteit en hoeft

niet steeds opnieuw te worden ingesteld
• Gemakkelijk te bevestigen op elke stoel

8029901 Professional Series - H 513 x B 440 x D 141

9191301 Offi ce Suites™ - H 513 x B 440 x D 141

FELLOWES Professional Series™ rugsteun 
met klimaatcontrole
•
•
• Bevat een gelpack die u kunt verwarmen of verkoelen voor

het verlichten van spierpijn
• Vermindert spanning en behoudt de natuurlijke kromming

doordat de rug automatisch gecorrigeerd wordt bij
doorzakken

8041901 H 342 x B 328 x D 78

FELLOWES I-Spire Series™ onderrugsteun
•  Innovatief ontwerp biedt comfort aan uw rug tijdens het

werken
• Schuimkussen voor een verhoogde comfortabele

ondersteuning
• Verstelbare riem met duurzame gesp houdt de rugsteun op

de juiste plaats
• Ademende gaasstof

9311602 grijs / wit - H 160 x B 350 x D 60

8042301 zwart - H 160 x B 350 x D 60

FELLOWES I-Spire Series™ voetensteun
•  Innovatief ontwerp biedt comfort en verhoging aan uw

voeten en benen tijdens het werken
•  Flexibele plastic toplaag voor extra ondersteuning en een

comfortabel gevoel

9361701 wit - H 110 x B 450 x D 285
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Lendesteunkussen  
• Uit PU-schuim              
• Vleugelvormig
• Voor ondersteuning van de lage 

rug, vermindert spierspanning, 
vermoeidheid en pijn

• Ft 35 x 340 x 120/40 mm
• Kleur: zwart  

DES1331   verp/1

Lendesteunkussen  
• Uit PU-schuim              
• C-vorm
• Voor aanvullende ondersteuning voor de rug
• Ft 370 x 190 x 55 mm
• Kleur: zwart  

DES1332   verp/1

Onderrugkussen  
• Uit PU-schuim              
• Rond model
• Hoge veerkracht
• Geeft extra ondersteuning aan de lage onderrug, inclusief riem
• Ft 310 mm, diameter: 100 mm
• Kleur: zwart  

DES1333   verp/1

Documentenhouder  
• Comfortabel en efficient: korte afstand tussen document, scherm en keyboard
• In 6 hoogtes verstelbaar voor een optimale kijkhoek en plaatsing aan de monitor
• Draagkracht: 10 kg
• Universeel: voor alle soorten documenten, zware boeken of mappen
• Ruimte voor toetsenbord (50 cm)
• Kleur: transparant  

1540 ft 536 x 278 x 160-235 mm  verp/1
1541 ft 420 x 270 x 160-230 mm  verp/1

Documentenhouder Go Read  medium
• Uit acryl
• Stijlvolle, in hoek instelbare documentenhouder 
• Reduceert ongezonde bewegingen van hoofd en nek
• Stimuleert een rechte werkhouding bij gebruik van documenten
• Kleur: transparant  
• Draagkracht: 5 kg
• Ft 540 x 275 x 115 - 290 mm

2504645  verp/1

Documenthouder FlexClip  
• Eenvoudige bevestiging aan laptops, TFT- of CRT-monitoren
• Flexibele zwanenhals zorgt ervoor dat documenten eenvoudig 

kunnen worden geplaatst
• Compact en portable design
• Robuuste clip houdt documenten stevig in positie, zowel liggend 

als staand
• Kleur: zwart  

62081   verp/6

Ergonomie
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Ergonomie

Elk SmartFit® product is voorzien 
van een kleurgecodeerde aanpassing 
voor optimale pasvorm. Door de handtabel 
te gebruiken meet u uw hand en bepaalt u uw 
individuele SmartFit® kleur. Stel daarna het 
kleurenwiel van uw SmartFit®-product in op uw 
kleur.

Voor een Fit Bovenlichaam
zijn. Door de ogen in lijn met de monitor te houden 
en de hoek van de pols aan te passen, wordt 
de houding verbeterd, daarnaast voorziet het in 
optimaal comfort en verhoogt het de productiviteit.

FIRA getest
Details beschikbaar 
op aanvraag

FIRA getest
Details beschikbaar 
op aanvraag

FIRA getest 
Details beschikbaar 
op aanvraag

FIRA getest
Details beschikbaar 
op aanvraag

Kensington 
Easy Riser™ 
SmartFit® 
Laptopstandaard 
met koelfunctie

Artikelnr. Omschrijving Kleur
60112 Easy Riser™ Laptopstandaard met 

koelfunctie
Grijs

K52788W Easy Riser™ Laptopstandaard met 
koelfunctie

Zwart

De Easy Riser™ verhoogt de laptop voor meer comfort en houdt 
de temperatuur lager.
• Geschikt voor laptops van 12” tot 17”: met een kantelhoek tot 

maximaal 50° en inklapbaar, dus gemakkelijk mee te nemen.

Kensington 
SmartFit® 
Laptopverhoger met platform 
voor draadloos opladen

Artikelnr. Omschrijving Kleur
K52784W Laptopverhoger met Qi-inductie-

technologie oplaadplatform
Zwart

K52783W Laptopverhoger zonder 
oplaadplatform

Zwart

Verhoog uw laptop tot ooghoogte zodat u een correcte nekhouding 
hebt en uw comfort tijdens de werkdag wordt verbeterd.
• Telefoons met een inductielader kunnen draadloos worden 

opgeladen door deze op het oplaadplatform te leggen 
(K52784WW).

Grote SmartFit™ Standaard

Artikelnr. Omschrijving Kleur
60089 Grote SmartFit® Standaard Grijs

• De standaard positioneert de monitor op ooghoogte en verlaagt 
hiermee de oog- en nekbelasting.

• Elke monitor tot 21 inch en 36 kg past op het universele 
platformontwerp.

• Om ruimte te besparen kunnen er onder de standaard 
accessoires en papier worden bewaard.

Kensington 
SmartFit® Conform Polssteun

Artikelnr. Omschrijving Kleur
K55787E Conform Polssteun Zwart

Gepatenteerd ontwerp vermindert de belasting en verlaagt het 
risico op RSI.
• Beweegt mee met uw handbewegingen voor comfortabel 

gebruik.

Kensington SmartFit® Spin 
Station Monitor Standaard

Artikelnr. Omschrijving Kleur
60049EU Spin Station Monitor Standaard Grijs

De standaard positioneert het beeldscherm op ooghoogte en 
vermindert hiermee de belasting van de ogen en nek.
• Het gepatenteerde platform dat tot 360 graden kan 

draaien is een goede opbergplaats voor je veelgebruikte 
kantoorbenodigdheden.

FIRA getest
Details beschikbaar 
op aanvraag
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Kensington Duo Gel Polssteunen

Artikelnr. Omschrijving Kleur
623977 Duo Gel Polssteun Blauw/Smoke
62398 Duo Gel Polssteun Rood/Zwart

• Ventilatiekanaal zorgt dat uw handen koel en droog blijven.
• Gelkussen sluit aan bij de natuurlijke curve van uw pols en 

hand zodat u comfortabel kunt typen.

Kensington Duo Gel Muismatten

Artikelnr. Omschrijving Kleur
62399 Duo Gel Muismat Zwart/Smoke
62402 Duo Gel Muismat Blauw/Smoke
62401 Duo Gel Muismat Rood/Zwart

• Gelkussen sluit aan bij de natuurlijke curve van uw pols en 
hand zodat u comfortabel kunt klikken en scrollen.

• Ventilatiekanaal zorgt dat uw handen koel en droog blijven.

Kensington SmartFit® Muismat met 
polssteun

Artikelnr. Omschrijving Kleur
K55793E SmartFit® Muismat Noir

• Comfortabele polssteun met gel verlicht drukpunten
• Antimicrobieel oppervlak
• Anti-slip laag houdt de pols goed op zijn plek

Kensington ErgoSoft™
Polssteun voor toetsenborden en muizen

De ErgoSoft™ polssteunen voor muis en toetsenborden zijn 
wetenschappelijk ontwikkeld om het comfort te optimaliseren 
met een ultrazachte hoogwaardige bekleding en een gelkussen. 

K52802WW

Artikelnr. Omschrijving Toetsenbord/muis hoogte Kleur
K52798W Polssteun voor mechanische en gametoetsenborden >  20 mm Zwart
K52799W Polssteun voor standaard toetsenborden 10-20 mm Zwart
K52802W Polssteun voor standaard muis >  25 mm Zwart

K52798WW

Artikelnr. Omschrijving Kleur
56146 Solemate Plus Voetensteun Grijs

Kensington 
SmartFit® SoleMate 
Plus Voetensteun

Door een enigszins verhoogde beenpositie verbeteren uw 
houding en bloedsomloop en vermindert de druk op de onderrug.
• Kantelbaar tot 15° voor extra comfort, waardoor de enkels in 

de juiste hoek staan.
• Stevige, duurzame constructie (450 x 350 mm).

FIRA getest
Details beschikbaar 
op aanvraag

FIRA getest
Details beschikbaar 
op aanvraag

FIRA getest
Details beschikbaar 
op aanvraag

FIRA getest
Details beschikbaar 
op aanvraag Voor een Fit Onderlichaam

Het onderlichaam wordt vaak vergeten op het 
werk, terwijl het cruciaal is voor uw algehele 
welzijn, omdat de juiste ondersteuning 
voor de onderrug, heupen, benen en enkels 
zorgen voor de beste prestatie gedurende de 
hele dag.
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Ergonomie

Kensington SoleMate 
Voetensteun

Artikelnr. Omschrijving Kleur
56145 Solemate Voetensteun Grijs

• Kantelbaar tot 15° voor extra comfort, waardoor de enkels in de 
juiste hoek staan.

• Helpt de druk op de onderrug te verminderen en het ongemak 
van zittend werk tegen te gaan.

• Stevige, duurzame constructie (450 x 350 mm).

Kensington  
SoleRest Voetensteun

Artikelnr. Omschrijving Kleur
56148 SoleRest Voetensteun Zwart

Door een enigszins verhoogde beenpositie verbeteren uw 
houding en bloedsomloop en vermindert de druk op de onderrug.
• 12 hoogte-en hoekinstellingen om je voeten te ondersteunen – 

maximale hoogte 180 mm.

Kensington  
SoleSaver Voetensteun

Door een enigszins verhoogde beenpositie verbeteren uw houding 
en bloedsomloop en vermindert de druk op de onderrug.
• Kantelopties van 10°, 15° en 20° voor persoonlijk comfort.
• Voetpaneel met rand voorkomt uitglijden.
• Stevige, duurzame constructie (450 x 350 mm).

Kensington  
Ergonomisch Memory 
Foam Stoelkussen

Artikelnr. Omschrijving Kleur

K55805W Memory Foam Stoelkussen Zwart

Kensington Premium 
Cool-Gel Stoelkussen

Artikelnr. Omschrijving Kleur
K55807W Cool-Gel Stoelkussen Zwart

• Verbetert de doorbloeding en biedt ondersteuning voor stuitje 
en onderrug.

• Hoogwaardig traagschuim met hoge dichtheid biedt 
professionele structurele ondersteuning die zijn vorm behoudt.

• Afneembare hoes voor eenvoudige reiniging

Verkoelende bekleding met een verkoelende gelkern biedt een 
verlaging van de lichaamstemperatuur voor optimaal comfort 
wanneer je gedurende langere tijd zit.
• Verbetert de doorbloeding

Kensington SmartFit® 
Zit/Sta Bureau

Artikelnr. Omschrijving Kleur
K52804W Zit/Sta Bureau Zwart

• Bureauoppervlak (900 x 530 mm) biedt ruimte voor dubbele
monitoren.

• Pneumatische lift voor een vloeiende en moeiteloze
aanpassing tussen zit- en stastand.

• Snel en eenvoudig de ideale ergonomische hoogte
bepalen.

Kensington Anti-
vermoeidheidsmat

FIRA getest
Details beschikbaar 
op aanvraag

FIRA getest
Details beschikbaar 
op aanvraag

FIRA getest
Details beschikbaar 
op aanvraag

Fit for work
Er is nu een oplossing die alle delen van 
het lichaam behandelt. Variëren tussen 
zitten en staan op een dag heeft geweldige 
voordelen voor uw algehele lichamelijke 
gezondheid. Verbrand calorieën, verbeter uw 
energieniveau en bevorder spieractiviteit.

Artikelnr. Omschrijving Kleur
K55401W Anti-vermoeidheidsmat Zwart

De ideale partner voor gebruik met zit/sta bureau.
• Ergonomisch ontworpen om de doorbloeding te stimuleren en 

vermoeidheid van de benen, rug en voeten te verminderen voor 
verbeterde drukspreiding.

• Gepatenteerd rubbergelschuim, eenvoudig te reinigen, 
waterbestendig en oliedicht oppervlak.

•

Artikelnr. Omschrijving Kleur
56152 SoleSaver voetensteun Zwart
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•  Het verticale ontwerp stimuleert een betere 
ergonomische houding om spanning op de 
polsen te verminderen

•  BioCote® antibacteriële bescherming houdt 
uw Penguin® langer fris en schoon

•  Glijd soepel door de symmetrische basis, 
uitgerust met precisie laser

•  Met het “strikje” is het heel makkelijk om 
te wisselen tussen rechtshandige muis en 
linkshandige muis

•  Aanpasbare DPI instellingen: 400, 600, 800 of 
1200 - hoe hoger de instelling, hoe sneller de 
muis reageert

•  Geschikt voor Linux, Windows 2000, XP, Vista, 
7, 8, 10 (verschillende versies), MAC OS X 10.6 
of hoger

Kies de juiste maat
Meet vanaf het onderste deel van je handpalm 
tot het topje van je middelste vinger. 

Penguin® ergonomische 
muis voor links- & 
rechtshandigen

Met kabel Draadloos Afmeting Maat

S

M

L

Ergonomische muis HE SPORT  
• Met verticale grip die zorgt voor een neutrale, ontspannen stand van hand en pols
• Voorkomt RSI: u beweegt vanuit de onderarm en niet vanuit uw pols 
• Aanpasbare knoppen
• Kleur: rood
• Draadloos
• Medium  

RGOHERL linkshandig  verp/1
RGOHERR rechtshandig  verp/1

Ergonomische muis HE  
• Met verticale grip die zorgt voor een 

neutrale, ontspannen stand van hand 
en pols

• Voorkomt RSI: u beweegt vanuit de 
onderarm en niet vanuit uw pols 

• Aanpasbare knoppen
• Plug & Play  

Medium, rechtshandig
3300013 met draad  verp/1
3300020 draadloos  verp/1
Medium, linkshandig
4842292 met draad  verp/1
4842346 draadloos  verp/1

Large, rechtshandig
4842285 met draad  verp/1
4842278 draadloos  verp/1

Ergonomische muis Break  HE
• Met verticale grip die zorgt voor een neutrale, ontspannen stand 

van hand en pols
• Geeft door middel van kleursignalen aan hoe gezond u werkt  

2497138 small/medium  verp/1
2497237 medium/large  verp/1

Toetsenbord Ergo  
• Geïntegreerd numeriek
• Bedraad
• Kabellengte: 1500 mm
• Compatibel met Windows en Linux

RGOSPBE azerty-toetsenbord  verp/1
RGOSPUS qwerty-toetsenbord  verp/1

• Plug & play
• Ft 288 x 137 x 9 mm
• Gewicht: 296 g

Ergonomie

Toetsenborden

Muizen
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FELLOWES Health-V™ Fabrik glijdende 
palmsteun
• rmindert de druk op 

de middelste polszenuw, om zo het carpaal tunnelsyndroom 
te helpen voorkomen

• Het traagschuim (memory foam) beweegt met de muis mee
en zorgt voor een ergonomische juiste positie van de hand

•
•

9180301 zwart - H 191 x B 229 x D 279

9180101 grijs - H 191 x B 229 x D 279

FELLOWES Premium Gel polssteunen in hoogte 
verstelbaar
•  Verstelbare hoek van 10mm voorwaarts of achterwaarts

voor individuele aanpassing en een werkhouding naar eigen
voorkeur

• Duurzame polyester toplaag is bestand tegen dagelijks
gebruik

• Gebruiksvriendelijk voor optische muizen

9374001 Muismat/polssteun - H 25 x B 157 x D 249

9374201 Toetsenbord/polssteun - H 25 x B 490 x D 89

FELLOWES Polssteunen Health-V™ fabrik
• Gepatenteerd Health-V™ kanaal vermindert de druk op de

middelste polszenuw, om zo het carpaal tunnelsyndroom te
helpen voorkomen

• Het zachte memoryfoam vormt zich naar de pols
•  De muismat is geschikt voor optische muizen en verbetert

de muisprestaties zonder extra ruimte in te nemen

9181201 Muismat/polssteun - H 22 x B 210 x D 251

9182801 Toetsenbord/polssteun - H 16 x B 463 x D 85

FELLOWES Crystals™ Gel polssteunen
•  Stijlvolle transparante gel voegt kleur toe aan uw werkplek
• De zachte gel biedt comfort en ondersteuning
• Vlekbestendig, schoon te vegen met een vochtige doek

9112301 Crystals™ Gel Flexibele polssteun zwart

9112101 Crystals™ Gel Muismat/polssteun zwart

9112201 Crystals™ Gel Toetsenbord/polssteun zwart

591979 Crystals™ Gel Flexibele polssteun blauw

591855 Crystals™ Gel Muismat/polssteun blauw

815437 Crystals™ Gel Toetsenbord/polssteun blauw

591987 Crystals™ Gel Flexibele polssteun paars

9144104 Crystals™ Gel Muismat/polssteun paars

9143703 Crystals™ Gel Toetsenbord/polssteun paars

Ergonomie
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FELLOWES PlushTouch™ polssteun met Foam 
Fusion™ technologie
• Biedt maximaal comfort en zachtheid om druk op de polsen

te verlichten
• Microban antibacteriële bescherming helpt de polssteun

schoner te houden
• Zachte, ventilerende toplaag is geschikt voor dagelijks

gebruik

9287302

9287402

9252003

9252103

Muismat/polssteun - blauw
H 25 x B 184 x D 238

Toetsenbord/polssteun - blauw 
H 25 x B 460 x D 81

Muismat/polssteun - zwart H 
25 x B 184 x D 238

Toetsenbord/polssteun - zwart
H 25 x B 460 x D 81

FELLOWES Memoryfoam polssteunen
• Het zachte schuimkussen vormt zich naar uw pols voor

uitzonderlijk comfort maar verliest hierbij nooit zijn vorm
•    Verdeelt drukpunten en verzekert een juiste positie van de

hand tijdens het gebruik van de muis
•   Geschikt voor optische muizen

9175801 Muismat/polssteun zwart/grijs - H 230 x B 196 x D 20

9176501 Muismat/ polssteun zwart - H 230 x B 196 x D 20

9178201 Toetsenbord/polssteun -  H 476 x B 50 x D 16

FELLOWES Photo Gel polssteunen
•  Stijlvolle, transparante gel met afbeelding
• De gel vormt zich naar uw pols voor persoonlijk comfort
• Helpt pijn en vermoeidheid aan de pols te voorkomen
• Muismat is geschikt voor optische muizen

9202601 Photo Gel Muismat/polssteun - Tropisch strand

9653401 Photo Gel Muismat/polssteun - ZigZag

9202701 Photo Gel Toetsenbord/polssteun - Tropisch strand

9653601 Photo Gel Toetsenbord/polssteun - ZigZag

FELLOWES I-Spire Series™
• Biedt een zachte en koele ondersteuning aan uw polsen
• Innovatief fl exibel ontwerp zorgt voor comfort tijdens het

muisgebruik
• Eenvoudig te reinigen
• Geschikt voor optische en lasermuizen

9472902
Muismat/polssteun zwart 
H 27 x B 198 x D 254

9311802
Muismat/polssteun grijs 
H 27 x B 198 x D 254

Ergonomie
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pols en arm

 
 

GA VOOR  
COMFORT

VERMINDER SPANNING EN VERMOEIDHEID  
OP HET WERK, 

OM U HET LEVEN MAKKELIJKER TE MAKEN.

MUISMAT MET POLSSTEUN

TOETSENBORD POLSSTEUN MET GELVULLING

• Polssteun met gelvulling en antislip muismat

 
 

Ref.: 901050

verp/1

verp/1

Ref.: 901566



verp/1

verp/1

c
ALTIJD IN DE  

JUISTE HOUDING

rugpijn

VERSTELBARE VOETSTEUN

 

 
 
 
 

 
Ref.: 901049

CORRECT ZITTEN VAN TOP TOT TEEN,
OM U HET LEVEN MAKKELIJKER TE MAKEN.

ERGONOMISCHE VOETSTEUN

 
 

 
 Ref.: 901047

COMFORTABELE VOETSTEUN
 

Verstelbare 
hoogte

Oppervlakte

Ref.: 901569

Verstelbare 
hoogte

Verstelbare 
hoogte

45x36

verp/1



a
nekpijn

HOUD EEN RECHTE HOEK TUSSEN NEK EN OOG OM 
DE SPANNING TE VERMINDEREN, 
OM U HET LEVEN MAKKELIJKER TE MAKEN.

HOUD UW  
NEK RECHT

BEELDSCHERMVERHOGER MET LADE

BEELDSCHERMVERHOGERS

DELUXE BEELDSCHERMVERHOGER

DELUXE BEELDSCHERMVERHOGERS

 
VERHOGER

DELUXE BEELDSCHERMVERHOGER  
MET LADE

 

 

Ref.: 901044

Ref.: 901567

Ref.: 901568

Ref.: 901045

verp/1

verp/1

verp/1 verp/1



DRAADLOZE MUIS

DRAADLOZE  
OPTISCHE MUIS

VLOT, COMFORTABEL  
EN FLEXIBEL WERKEN,
OM U HET LEVEN MAKKELIJKER TE MAKEN.

 

 

 

 

Batterij
1 x AA

(inbegrepen)

Batterij
1 x AA

(niet inbegrepen)

Stille klik

Knoppen

3

Knoppen

4

Gewicht

64 g

Gewicht

63 g

DRAADLOZE  
ERGONOMISCHE MUIS

 

 

Ref.: 901539 Batterij
2 x AAA

(niet inbegrepen)

Knoppen

5

Gewicht

63 g

CPI-resolutie

800
1200
1600

CPI-resolutie

1500

CPI-resolutie

800
1200
1600

OPTISCHE MUIS MET DRAAD
 
 

 
 

Ref.: 901538

Knoppen

3

Gewicht

71.4 g

CPI-resolutie

1200

Kabel
1.35 m

Ref.: 901541

Plug & Play

Plug & Play

Plug & Play

Ref.: 901540

verp/1

verp/1

verp/1

verp/1
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Muis Evo Advanced Laser  
• Geavanceerde lasersensor voor  

precieze controle op ieder oppervlak, zelfs op glas
• Perfect ergonomisch ontwerp voor langdurig en comfortabel 

gebruik
• Oppervlak met rubbercoating voor een perfecte grip
• 4 duimknoppen: Windows-startmenu, inzoomen/uitzoomen en 

vorige/volgende pagina in browser
• Selectieknop gevoeligheid (800/1.600/2.400 dpi)
• LED-indicators voor batterijstatus en muissnelheid
• Op te bergen micro-USB-ontvanger
• Kleur: zwart  

19829T   verp/1

Muis Maxtrack  
• 6 knoppen, voorzien van nauwkeurige Bluespot-technologie van 

1.600 dpi
• Werkt op vrijwel alle oppervlakken
• Speciale knop om de gevoeligheid om te schakelen van normale 

(1.000 dpi) naar snelle (1.600 dpi) bewegingen
• Ergonomisch ontwerp met comfortabele rubberen zijkanten voor 

een stevige grip
• Zijknoppen om eenvoudig internet te verkennen (volgende/vorige 

pagina)
• Plug & Play
• Compatibel met Windows 8, 7, 10, Vista en XP
• Intel-gebaseerde Mac met Mac OS X 10.5 (Leopard) of hoger
• Kleur: zwart/grijs  

17178T met draad  verp/1
17176T draadloos, 1 AA batterij meegeleverd  verp/1

Draadloze muis Siano  
• Bluetooth-technologie
• Draadloos bereik van 10 m
• Energiebesparende aan/uit-knop
• Selectieknop gevoeiligheid (800-1.600 dpi)
• Voor zowel rechts- als linkshandige gebruikers
• Compatibel met Android-tablets
• Werkt op 2 AAA batterijen (meegeleverd)
• Kleur: zwart  

20403T   verp/1

Draadloze muis Sura  
• Draadloze optische muis met  

ergonomisch ontwerp en op te bergen  
micro-USB-ontvanger

• Nauwkeurige optische sensor
• Draadloos bereik van 8 meter
• Op te bergen micro-USB-ontvanger
• Ergonomisch model met rubberen zijkanten voor meer grip
• 2 knoppen aan de zijkant en knop voor aanpassen van  

muisgevoeligheid (800-1.600 dpi)
• Werkt op 1 AA batterij (meegeleverd)
• Kleur: zwart/grijs  

19938T   verp/1

Draadloze muis EasyClick  
• Verbetert de toegang tot Windows 8 en 10
• 5 profielen: standaard, Windows 8 en 10, media, kantoor en gaming
• Infrarood sensor met hoge mate van precisie
• 6 programmeerbare toetsen
• Regelbare gevoeligheid (100-2.000 dpi)
• Op te bergen micro-USB-ontvanger
• Draadloos bereik van 8 m
• Compatibel met Windows 8, 7, 10, Vista en XP
• Werkt op 2 AA batterijen (meegleverd)  

16536T   verp/1

Draadloze muis YVI  
• Zeer kleine ontvanger: een keer  

inpluggen en nooit meer verwijderen
• Rubberen zijkanten voor comfort en grip
• Draadloos bereik van 8 m (2,4 GHz)
• Selectieknop gevoeligheid (800/1.600 dpi)
• Werkt op 1 AAA batterij (meegeleverd)
• Kleur: zwart  

18519   verp/1

Muis Carve  
• Soepele en nauwkeurige bediening van de muis
• Comfortabele vorm
• Voor zowel rechts- als linkshandige gebruikers
• Garantie: 3 jaar
• Kleur: zwart  

15862T met draad  verp/1
19932T draadloos, bereik van 8 m, 2 AAA-batterijen 

(meegeleverd) 
 verp/1

Webcams

Webcam  
• HD ready 720p videokwaliteit
• Foto's tot wel 8 megapixels
• Ingebouwde microfoon
• Compatibel met Skype
• Met knop om een foto te maken
• Minimale vereisten: Windows 8, 7, 10, 

Vista of XP, USB-poort (bij voorkeur 
USB 2.0)  

18679T   verp/1
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Draadloos toetsenbord en muis Ximo  
• Indeling met alle 104 toetsen voor comfortabel typen
• Compacte draadloze muis met verstelbare snelheid (800-1.200-1.600 dpi)
• Eén micro-USB-ontvanger voor beide apparaten
• Ruimtebesparend toetsenbordontwerp
• Draadloos bereik van 10 m
• Werkt op 2 AA batterijen en 1 AA batterij (meegeleverd)  

21572T azerty-toetsenbord  verp/1
21132T qwerty-toetsenbord  verp/1

Toetsenbord ClassicLine  
• Full-size toetsenbord met standaardindeling om comfortabel te 

typen
• Speciale knoppen voor aan/uit, slaapstand en activatie
• Morsbestendig
• Kabel van 1,8 m
• Plug & Play  

20625T azerty-toetsenbord  verp/1
20517T qwerty-toetsenbord  verp/1

Toetsenbord Ergo Compact  
• Compact ergonomisch toetsenbord
• Voorkomt Repetitive Strain Injury (RSI) door platte stand en vorm
• Dun, lichte aanslag
• USB-aansluiting
• Plug & Play  

2618705 azerty-toetsenbord  verp/1
2565801 qwerty-toetsenbord  verp/1

CPU-standaards

CPU-standaard Premium  
• Verstelbaar van 102 tot 228 mm
• Uit solide staal met beschermende foamlaag aan de binnenzijde 

om beschadiging van de CPU te voorkomen
• 4 stabiele zwenkwieltjes, waarvan 2 met rem
• Ft 20,3-26,7 x 24,1 x 22,9 cm
• Kleur: grafiet  

9169201   verp/1

Cable Zip  
• Gemakkelijkste oplossing voor het wegbergen van kabels met een 

enkele ritsachtige bewerking
• Kan op maat gesneden worden
• Steeds opnieuw te gebruiken
• Lengte: 2 m
• Breedte: 20 mm  

9929901 wit  verp/1
9929801 zilver  verp/1
99439 zwart  verp/1
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Headsets

Headset smartphone Urban Revolt  
• Geïntegreerde microfoon voor het voeren van telefoongesprekken 

en een afstandsbediening voor het bedienen tijdens het afspelen 
van muziek

• Compact, inklapbaar ontwerp met comfortabele oorkussens
• Afstandsbediening werkt met Android- en iOS-apparaten
• Afneembare kabel: 1,2 m
• Kwalitatief hoogwaardig geluid
• Voor muziek en telefoongesprekken via smartphone of tablet
• Kan niet draadloos gebruikt worden  

20073T grijs/rood  verp/1
20079T zwart/oranje  verp/1
20080T groen/grijs  verp/1

Headset USB Mauro  
• Met microfoon en USB-technologie
• Aanpasbare hoofdband en zachte oorkussens
• Opvouwbare en aanpasbare microfoon
• Inline afstandsbediening met volumeregeling en schakelaar
• Kabel: 2,5 m
• Ideaal voor Live Messenger, online games, luisteren naar muziek, 

chatten en Skype  

17591T   verp/1

Headset Primo  
• Lichtgewicht stereo headset met verstelbare, flexibele microfoon 

voor handsfree communicatie
• Ideaal voor online gamesessies, genieten van muziek en chatap-

plicaties zoals Skype
• Inline volumeregeling
• Comfortabel ontwerp met zachte oorkussens en verstelbare 

hoofdband
• Gevoelige microfoon met flexibel ontwerp voor een heldere 

spraakkwaliteit  

21665T   verp/1

In-ear oordopjes Duga  
• Headphones voor in het oor
• Voor tablet en smartphone
• Platte kabel die niet in de knoop raakt
• Microfoon en inline-knop voor het beantwoorden van oproepen
• Voor muziek en telefoongesprekken
• Zachte rubberen oordopjes in 3 maten  

19878T   verp/1

Accessoires voor telefoon en tablet

Telefoonarm  
• Flexibele ondersteuning
• Hoogte van de arm in 3 posities instelbaar tot max. 25 cm
• 360° zwenkbereik
• Klem voor max. tafelbladdikte van 72 mm
• Reikwijdte: 42,5 - 65,7 cm
• Draagvermogen: 3 kg  

4150202 lichtgrijs  verp/1
4150204 zwart  verp/1

Stylus voor tablets en smartphones  
• Zacht rubberen uiteinde
• Perfect voor tekeningen en handschrift
• Met klem om de pen te bevestigen aan uw tablet-hoes  
• Kleur: zwart

17741T  verp/1
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Magic 1 LAN Powerline adapter NL  
• Transmissiesnelheid: Ethernet 10/100/1000 mbps (max. 330 mbps), 

Powerline 1200 mbps
• Bereik Powerline: 400 m
• Inclusief Ethernet-kabel  

Voor België
DEV8291 losse adapter  verp/1
DEV8299 starterspakket: 1 x LAN-aansluiting, 1 x geïntegreerd 

stopcontact, 2 x Powerline adapter 
 verp/1

Voor Nederland
D0V8292 losse adapter  verp/1
D0V8300 starterspakket: 1 x LAN-aansluiting, 1 x geïntegreerd 

stopcontact, 2 x Powerline adapter 
 verp/1

Magic 2 LAN Powerline adapter NL
• Transmissiesnelheid: Ethernet 10/100/1000 mbps, Powerline 

1200/2400 mbps
• Bereik Powerline: 500 m
• Inclusief Ethernet-kabel  

Voor België
DEV8256 losse adapter  verp/1
DEV8264 starterspakket: 1 x LAN-aansluiting, 1 x geïntegreerd 

stopcontact, 2 x Powerline adapter 
 verp/1

Voor Nederland
D0V8257 losse adapter  verp/1
D0V8265 starterspakket: 1 x LAN-aansluiting, 1 x geïntegreerd 

stopcontact, 2 x Powerline adapter 
 verp/1

Magic 1 WiFi Powerline adapter NL  
• Transmissiesnelheid: Wi-Fi 867 / 300 mbps (5 GHz / 2,4 GHz), 

Ethernet 10/100 mbps, Powerline 1200 mbps
• Bereik  Powerline: 400 m, Wi-Fi: 300 m
• Inclusief Ethernet-kabel  

Voor België
DEV8355 losse adapter  verp/1
DEV8363 starterspakket: 2 x LAN-aansluiting, 1 x geïntegreerd 

stopcontact, 2 x Powerline adapter 
 verp/1

DEV8371 netwerkpakket: 2 x LAN-aansluiting, 1 x geïntegreerd 
stopcontact, 3 x Powerline adapter 

 verp/1

Voor Nederland
D0V8356 losse adapter  verp/1
D0V8364 starterspakket: 2 x LAN-aansluiting, 1 x geïntegreerd 

stopcontact, 2 x Powerline adapter 
 verp/1

D0V8372 netwerkpakket: 2 x LAN-aansluiting, 1x geïntegreerd 
stopcontact, 3 x Powerline adapter 

 verp/1

Magic 2 WiFi Powerline adapter NL  
• Transmissiesnelheid: Wi-Fi 867 / 300 mbps (5 GHz / 2,4 GHz), 

Ethernet 10/100/1000 mbps, Powerline 1200/2400 mbps
• Bereik Powerline: 500 m, Wi-Fi: 300 m
• Inclusief Ethernet-kabel  

Voor België
DEV8379 losse adapter  verp/1
DEV8387 starterspakket: 2 x LAN-aansluiting, 1 x geïntegreerd 

stopcontact, 2 x Powerline adapter 
 verp/1

DEV8395 netwerpakket: 2 x LAN-aansluiting, 1 x geïntegreerd 
stopcontact, 3 x Powerline adapter 

 verp/1

Voor Nederland
D0V8380 losse adapter  verp/1
D0V8388 starterspakket: 2 x LAN-aansluiting, 1 x geïntegreerd 

stopcontact, 2 x Powerline adapter 
 verp/1

D0V8396 netwerkpakket: 2 x LAN-aansluiting, 1 x geïntegreerd 
stopcontact, 3 x Powerline adapter 

 verp/1
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CA1000 USB-C  
naar USB-A adapter
• Oplaadcapaciteit: 3A
• USB 3.1 Gen 1 technologie voor SuperSpeed-

gegevensoverdracht en synchronisatie tot 5Gbps
• Compatibel met Windows® 10, 8.1, Mac® OS X 10.10 en 

Chrome OS 44

Artikelnr. Omschrijving
K33992W CA1000 USB-C naar USB-A adapter

CV4000H USB-C naar HDMI 4K-adapter
• 
• Compatibel met Windows® 10 en 8.1, Mac OS® X 10.10 en 

later en Chrome OS®

Artikelnr. Omschrijving
K33993W CV4000H USB-C naar HDMI 4K-adapter

CV2000V USB-C naar HD VGA-adapter
• 
• Compatibel met Windows® 10 en 8.1, Mac OS® X 10.10 en 

later en Chrome OS®

Artikelnr. Omschrijving
K33994W CV2000V USB-C naar HD VGA-adapter

USB-C 4-Poort Hub
• 2 USB-A en 2 USB-C poorten
• USB 3.1 Gen 1 technologie voor SuperSpeed-

gegevensoverdracht en synchronisatie tot 5Gbps.

Artikelnr. Omschrijving
K39124E USB-C 4-Poort Hub

SD3650 USB 3.0  
Universeel Docking Station 
• 
• Compatibel met Windows 7 of later, MacOS X 10.14
• Aantal ondersteunde monitoren: 2
• 
• 

hoger
• Garantie: 2 jaar

Artikelnr. Omschrijving
K33997W SD3650 USB 3.0 Universeel Docking Station 

SD4600P USB-C Universeel Dock
• 

opladen van een laptop
• Compatibel met Chrome OS® 44, macOS 10.10, Windows 7 

of later
• Aantal ondersteunde monitoren: 2
• 
• Garantie: 3 jaar

Artikelnr. Omschrijving
K38231W SD4600P USB-C Universeel Dock

SD3600 USB 3.0  
Universeel Docking Station
• Compatibel met Windows 7 of later, MacOS X 10.14
• Aantal ondersteunde monitoren: 2
• 

• 
hoger

Artikelnr. Omschrijving
K33991W SD3600 USB 3.0 Universeel Docking Station

SD1500 USB-C Mobile Dock
• Connectiviteit: Alternate Mode via USB-C
• Compatibel met Chrome OS 44, macOS 10.10, Windows 7 of 

later
• Aantal ondersteunde monitoren: 1
• 

Artikelnr. Omschrijving
K33969W SD1500 USB-C Mobile Dock
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Computeradapters

USB 2.0 4-Poort Hub
• Breid uw connectiviteit uit met vier USB 2.0-poorten
• Voeding via USB-poort 

Artikelnr. Omschrijving
K39120E USB 2.0 4-Poort Hub

USB 3.0 4-Poort Hub
• Voeg 4 USB-poorten toe en breid eenvoudig uit met andere 

apparaten
• USB 3.1 Gen 1 technologie voor SuperSpeed-

gegevensoverdracht en synchronisatie tot 5Gbps
• Compatibel met Windows 10, 8.1, 8 et 7 en macOS 10.6 of 

later

Artikelnr. Omschrijving
K39121E USB 3.0 4-Poort Hub

USB 3.0 4-Poort Hub met oplader
• Voeg 4 USB-poorten toe en breid eenvoudig uit met andere 

apparaten
• USB 3.1 Gen 1 technologie voor SuperSpeed-

gegevensoverdracht en synchronisatie tot 5Gbps
• Snel opladen met 3A
• Compatibel met Windows 10, 8.1, 8 en 7 en Mac OS® 10.6 of 

later

Artikelnr. Omschrijving
K39122E USB 3.0 4-Poort Hub met oplader

USB 3.0 7-Poort Hub met oplader
• Voeg 7 USB-poorten toe en breid eenvoudig uit met andere 

apparaten
• USB 3.1 Gen 1 technologie voor SuperSpeed-

gegevensoverdracht en synchronisatie tot 5Gbps
• Snel opladen met 4A
• Compatibel met Windows 10, 8.1, 8 en 7 en Mac OS® 10.6 of 

later

Artikelnr. Omschrijving
K39123E USB 3.0 7-Poort Hub met oplader

UA0000E USB 3.0 Ethernet  
LAN Netwerk Adapter
• Ondersteunt overdrachtssnelheden tot 5 Gbps
• 

USB-poort van een laptop met ethernetconnectiviteit
• Compatibel met systemen draaiend op Windows® 8.1/8/7/Vista/

XP ; Mac OS® X 10.6 of later

Artikelnr. Omschrijving
K33981W UA0000E USB 3.0 Ethernet LAN Netwerk Adapter

Leitz Complete USB-C universele oplader 
voor laptop en andere apparaten 60W
 

 
 

 Additionele USB-A poort om een tweede apparaat op te 
laden Compatibel met 110 ~240V stopcontacten Groen 

Artikelnr. Omschrijving
6214095 Leitz Complete USB-C universele oplader 

voor laptop en andere apparaten 60W

USB-C kabel met micro-USB adapter
 

een standaard USB-A apparaat
 

snelle lading tot 2.1A
 

Artikelnr. Omschrijving
6342001 USB-C kabel met micro-USB adapter
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Persluchtreinigers

Oppervlaktereinigers

Gespecialiseerde oplossingen

•  
•  
•  
•  

ref: ASDU40H

•  
•  
•  

ref: ASDU20H

• 
• 
• 
• 
•  

ref: ASPD30H

• 
• Snel
• 
• 

ref: AFCL300

•  

•  
•  

ref: AISO250

•  
•  
•  

ref: APCC100

• 
• 
• 

ref: ALCL200

 •  
 •  
 •  

ref: ARMS400

TM

ref: ASDZ420



Oplossingen voor schermreiniging

Doekjes

•  
•  
•  

ref: AMCA200

•  
•  
•  

ref: AXMCA25

•  
•  

ref: ASCR020

•  
•  
•  

ref: ASCR100

• 
• 
•  

ref: ASMARTW

•  
•  
•  

ref: AMTW025

• Zet het toestel uit
•  
• Wacht 

ref: ATRK000

•  
•  
•  

ref: ALMF001

•  
•  
•  

ref: ASCH050



200 ml

 
AFDRUKKEN EN STOF OP HET SCHERM,

OM U HET LEVEN MAKKELIJKER TE MAKEN.

Verwijdert vetsporen, absorbeert olie, stof en vuil van alle schermen,  
ook aanraakgevoelige schermen. De antistatische eigenschappen  
gaan stofophoping tegen.

Geleverd met uitzonderlijk  
zachte doek om te reinigen  
zonder krassen en zonder  
sporen na te laten.

Zonder 
alcohol

0%
ALCOHOL

Niet 
brandbaar

Ref.: 901017
verp/1

Schermen

Een uitzonderlijk sterk en herbruikbaar doekje om 

alle soorten aanraakschermen.

Kan op zichzelf worden gebruikt of in  
 

en toetsenbordspray om erg vuile  
oppervlakken te reinigen (901013). 

Ideale oplossing voor het reinigen 
van alle soorten slimme technologie 
thuis of op kantoor. De antistatische 
eigenschappen gaan stofophoping 
tegen.

Verwijdert vetsporen, vuil 
en vingerafdrukken van 

alle soorten schermen, ook 
aanraakgevoelige schermen. De 

antistatische eigenschappen 
gaan stofophoping tegen.

Gebruik eerst het natte doekje 
om het oppervlak te reinigen en 

droog overtollig residu af met 
het droge doekje.

Zonder 
alcohol

0%
ALCOHOL

Zonder 
alcohol

0%
ALCOHOL

Niet 
brandbaar

Niet 
brandbaar

Brillen Schermen

Schermen

Ref.: 901028

20
stuks

Ref.: 90102250
stuks

10
stuks

Ref.: 901032

Brillen Schermen

Met gratis 
microvezel-

doek

+10 
gratis

+4 
gratis

verp/1
verp/1

verp/1



HOUD UW WERKPLEK 
SCHOON EN STOFVRIJ,
OM U HET LEVEN MAKKELIJKER  
TE MAKEN.

verschillende oppervlakken, ook van moeilijk 
bereikbare plaatsen.

Ideaal voor toetsenborden,  
computers, printers en andere  

gevoelige elektronische apparatuur.Toetsenbord Computers Printer
Scanner

Niet 
brandbaar

HFC-vrij

Ref.: 901007

Verwijdert stof en vuil, zelfs het hardnekkigste 
vuil in verborgen hoekjes en moeilijk bereikbare 
plaatsen.

Ideaal voor toetsenborden, computers, printers  
en andere gevoelige elektronische apparatuur. Ref.: 901008

Ref.: 9010094 stuks
400 mlToetsenbord Computers Printer

Scanner
HFC-vrij

Een milieuvriendelijke oplossing die gebruik maakt van actieve 
kool om uw werkplek en apparatuur schoon en stofvrij te 

houden.

Ideaal voor toetsenborden,  
computers, printers en andere  

gevoelige elektronische apparatuur.

Ref.: 901027

Toetsenbord Computers Printer
Scanner

Niet 
brandbaar

HFC-vrij 360º

verp/1

verp/1

verp/1

verp/1



afmetingen
28 x 28 cm

afmetingen
15,5 x  

17,5 cm

REINIG EN BESCHERM UW TOOLS 
OP DE MEEST EENVOUDIGE MANIER,

OM U HET LEVEN GEMAKKELIJKER TE MAKEN.

Zachte microvezeldoek, ideaal voor het verwijderen van 
vetvlekken en stof/vuil. Absorbeert olie van alle types 
aanraakschermen of technologische apparatuur zonder te 
schuren of resten achter te laten.

Pluisvrij en wasbaar op lage temperatuur. Kan op zichzelf 

toetsenbordspray (901013). Voor een grondigere reiniging 
kunt u de microvezeldoek samen gebruiken met de Kineon 
schuimreiniger (901015). 

Extra zachte microvezeldoek, speciaal ontwikkeld 
voor de meest delicate schermen. Ideaal om 
vetvlekken, stof en vuil te verwijderen.  
Absorbeert olie van alle types aanraakschermen.

Pluisvrij en wasbaar op lage temperatuur.
Kan op zichzelf worden gebruikt of met de  
Kineon schermreinigingsspray (901013).

Ref.: 901029

Ref.: 901021

De ideale oplossing om uw telefoon en headsets schoon te houden en de verspreiding van 
bacteriën te voorkomen. Individueel verpakte zakjes. Verminder de ophoping van vuil en stof. 
Antistatisch.

Niet 
brandbaar

Telefoon

Ref.: 901025

+10 
gratis

INDIVIDUEEL 
VERPAKTE ZAKJES

verp/1

verp/1

verp/1
50

stuks



EEN PERFECTE REINIGING VOOR  
UW WERKOMGEVING,
OM U HET LEVEN MAKKELIJKER TE MAKEN.

oplossing, ideaal voor alle schermen en 
technologische apparaten. Veilig te gebruiken 
op alle soorten gecoat glas (ook TFT en LCD), 

Voor het beste resultaat: gebruik in combinatie 
met absorberende doek of microvezeldoek 
(901029, 901021).

Niet 
brandbaar

HFC-vrij

Ref.: 901013
verp/1

verp/1
verp/1

verp/1

Zonder 
alcohol

Schermen

Inhoud: 

Deze geïmpregneerde doekjes zijn een eenvoudige 
oplossing om schermen, toetsenborden en uw 
werkoppervlak schoon te houden. De antistatische 
eigenschappen gaan stofophoping tegen.

Veilig te gebruiken op alle soorten gecoat glas (ook 

Ref.: 901026

Ref.: 901016
Zonder 
alcohol

Niet 
brandbaar

Ref.: 901011
NAVULVERPAKKING

Schermen

Met gratis 
microvezel- 

doek

Ideaal voor een grondige 
schoonmaak van uw kantoor of 

thuiswerkplek.

0%
ALCOOL

0%
ALCOOL



DON’T RUN OUT 
OF BATTERY 

UW GADGETS ALTIJD PARAAT,
OM U HET LEVEN MAKKELIJKER TE MAKEN.

• Een slim ontwerp dat in uw zak of tas past
• Twee laadbeurten voor uw smartphone
• Een laadbeurt voor uw tablet

overspanning, overstroom en kortsluiting

• Geschatte oplaadtijd: 6 uur 

Compatibele toestellen: smartphones, tablets,  
 

Ref.: 901577

verp/1

Ingang:
micro USB: 5 V - 1 A

USB type-C: 5 V - 1 A

Uitgang:
USB 1: 5 V - 1 A
USB 2: 5 V - 1 A

Lithium-
polymeer

130 g138,5 x 68,3 
x 11,3 mm

5000 mAh
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Harde schijven

DATA
D

R
AG

ERS Draagbare SSD harde schijf 3.0  
• Voor PC's en Mac's, thuisgebruik en auto-audiosystemen
• SSD duurzaamheid - schokbestendig en stevig, geen bewegende 

delen
• Ultra snelle gegevensoverdracht SuperSpeed USB 3.0  

(compatibel met USB 2.0)
• Compact en lichtgewicht (kleiner dan een kredietkaart)
• Gevoed door USB-kabel, geen extra stroomkabel nodig
• Schrijfsnelheid: 400 MB/s
• Leessnelheid: 370 MB/s  

8436114 capaciteit: 120 GB  verp/1
8436121 capaciteit: 240 GB  verp/1
8436128 capaciteit: 480 GB  verp/1
8436135 capaciteit: 960 GB  verp/1

Harde schijf  
• Voor laptops, MacBooks, smartphones en tablets
• Stijlvol, handig, licht formaat
• SSD duurzaamheid - schokbestendig en stevig, geen bewegende 

delen
• Ultra snelle gegevensoverdracht SuperSpeed USB 3.1  

(compatibel met USB 3.0 en 2.0)
• Gevoed door USB-kabel, geen extra stroomkabel nodig
• Inclusief 2 USB-kabels: type C - Type C en Type C - Type A
• Schrijfsnelheid: 400 MB/s
• Leessnelheid: 500 MB/s  

8437114 capaciteit: 120 GB  verp/1
8437121 capaciteit: 240 GB  verp/1
8437128 capaciteit: 480 GB  verp/1
8437135 capaciteit: 960 GB  verp/1

Draagbare SSD harde schijf 3.1 Gen Vx500  
• USB 3.1 Gen 2-prestaties
• Slank kosmosgrijs aluminimum ontwerp
• Geleverd met USB-C- en USB-A-kabel
• Schrijfsnelheid: 440 MB/s
• Leessnelheid: 500 MB/s
• Ft 92 x 29 x 9 mm  

VTB4741 capaciteit: 120 GB  verp/1
VTB4742 capaciteit: 240 GB  verp/1
VTB4743 capaciteit: 480 GB  verp/1

Harde schijf 3.1 met beveiliging  
• AES 256 bits-hardwareversleuteling, versleutelt probleemloos alle 

gegevens op de schijf in real-time
• Ingebouwd toetsenblok voor wachtwoordinvoer (tot 12 cijfers)
• Kan worden gebruik met tv's (deze optie is niet beschikbaar met 

gewone versleutelde harde schijven)
• USB 3.1 GEN 1 (ook compatibel met USB 3.0/USB 2.0)
• Led-voedings-/versleutelingsindicatoren
• Het wachtwoord wordt niet opgeslagen op de computer of in het 

vluchtige geheugen van het systeem, veel veiliger dan bij software-
versleuteling

• Compatibel met PC en Mac
• Gecombineerde aluminium/plastic behuizing
• 2 jaar beperkte garantie  

VTB5341 veilige draagbare harde schijf Store 'n' Go met 
toetsbediening 1TB 

 verp/1

VTB5342 draagbare SSD Store 'n' Go met toetsenblok 256 GB  verp/1

Harde schijf 3.0 Store 'n' Go  
• Compatibel met USB 2.0
• Schrijf-en leessnelheid: 600 MB/s
• 2,5 inch externe harde schijf
• Compatibel met PC en Mac  

Capaciteit: 1 TB
53206V wit  verp/1
53203V rood  verp/1
53200V blauw  verp/1
53023 zwart  verp/1
Capaciteit: 2 TB
53189 zilver  verp/1
53177 zwart  verp/1
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USB-sticks 3.0
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USB-stick 3.0 iShuttle voor Apple  
• Unieke eigenschap: 2 connectoren: Lightning en USB 3.0
• Gratis Integral iShuttle APP verkrijgbaar via de Appstore/iTunes
• Compatibel met Apple iPhone en Apple iPad met Lightning 

aansluiting
• Kleur: wit  

8435308 capaciteit: 16 GB, schrijfsnelheid: 8 MB/s,  
leessnelheid: 60 MB/s 

 verp/1

8435315 capaciteit: 32 GB, schrijfsnelheid: 15 MB/s,  
leessnelheid: 60 MB/s 

 verp/1

8435322 capaciteit: 64 GB, schrijfsnelheid: 20 MB/s,  
leessnelheid: 60 MB/s 

 verp/1

INSH128 capaciteit: 128 GB, schrijfsnelheid: 60 MB/s,  
leessnelheid: 25 MB/s 

 verp/1

USB-stick 3.0 Fusion USB-C  
• Leessnelheid: 120 MB/s
• Unieke eigenschap: 2 connectoren:  

USB-C en USB 3.1
• Compatibel met USB 3.0 en USB 2.0
• Kleur: zilver/blauw  

8431362 capaciteit: 16 GB, schrijfsnelheid: 25 MB/s,  
leessnelheid: 180 MB/s 

 verp/1

431379 capaciteit: 32 GB, schrijfsnelheid: 25 MB/s, 
 leessnelheid: 200 MB/s 

 verp/1

431386 capaciteit: 64 GB, schrijfsnelheid: 75 MB/s,  
leessnelheid: 200 MB/s 

 verp/1

INFU312 capaciteit: 128GB , schrijfsnelheid: 95 MB/s,  
leessnelheid: 200 MB/s 

 verp/1

USB-stick 3.0 Courier  
• Plug & Play
• Compatibel met PC en Mac
• Kleur: blauw  

417458 capaciteit: 16 GB, schrijfsnelheid: 22 MB/s,  
leessnelheid: 140 MB/s 

 verp/1

417465 capaciteit: 32 GB, schrijfsnelheid: 45 MB/s,  
leessnelheid: 150 MB/s 

 verp/1

418943 capaciteit: 64 GB, schrijfsnelheid: 80 MB/s,  
leessnelheid: 200 MB/s 

 verp/1

421417 capaciteit: 128 GB, schrijfsnelheid: 90 MB/s,  
leessnelheid: 200 MB/s 

 verp/1

USB-stick 3.0 Neon  
• Schrijfsnelheid: 20 MB/s
• Leessnelheid: 110 MB/s
• Plug & Play
• Compatibel met PC en Mac  

Capaciteit: 32 GB
428027 geel  verp/1
418851 oranje  verp/1
428010 roze  verp/1
8417465 blauw  verp/1
Capaciteit: 64 GB
428041 geel  verp/1
418899 oranje  verp/1
428034 roze  verp/1
418882 blauw  verp/1

Capaciteit: 128 GB
INO18GE geel  verp/1
INO18OR oranje  verp/1
INO18RO roze  verp/1
INO18BL blauw  verp/1

USB-stick Noir 3.0  
• Plug & Play
• Compatibel met PC en Mac
• Kleur: zwart  

421370 capaciteit: 16 GB, schrijfsnelheid: 10 MB/s,  
leessnelheid: 110 MB/s 

 verp/1

421387 capaciteit: 32 GB, schrijfsnelheid: 20 MB/s,  
leessnelheid: 110 MB/s 

 verp/1

421394 capaciteit: 64 GB, schrijfsnelheid: 20 MB/s,  
leessnelheid: 110 MB/s 

 verp/1

422964 capaciteit: 128 GB, schrijfsnelheid: 20 MB/s,  
leessnelheid: 170 MB/s 

 verp/1

USB-stick met beveiliging SecurePro 3.0  
• Hardwaregebaseerde 256-bits AES-codering met Security-

controllerhardware
• Vooraf geladen met een intuïtieve automatisch uitgevoerde 

beveiligingstoepassing voor wachtwoordinvoer
• Hash-algoritme voor wachtwoorden
• Hackresistente wachtwoordinvoer: wist gegevens na 10 mislukte 

invoerpogingen
• Streng autorisatiebeleid: strenge wachtwoordregels
• Geen beheerdersrechten vereist op host-PC
• Verbeterd voor Windows Readyboost
• De intrekbare connector maakt klepjes overbodig
• Kleur: zilver  

VTB9865 capaciteit: 32 GB  verp/1
VTB9866 capaciteit: 64 GB  verp/1
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USB-stick 3.0 V3 MAX  
• Schrijfsnelheid: 80 MB/s
• Leessnelheid: 175 MB/s
• Plug & Play
• Compatibel met PC, Linux en Mac
• Kleur: blauw  

49806 capaciteit: 32 GB  verp/1
49807 capaciteit: 64 GB  verp/1

USB-stick 3.0 V3  
• Schrijfsnelheid: 12 MB/s
• Leessnelheid: 60 MB/s
• Compatibel met USB 2.0
• Tot 10 keer sneller dan USB 2.0
• Met 'Slide and Lock'-mechanisme
• Compatibel met PC, Linux en Mac
• Capaciteit: 16 GB
• Kleur: zwart  

49172   verp/1

USB-stick 2.0 Courier  
• Schrijfsnelheid: 3 MB/s
• Leessnelheid: 12 MB/s
• Plug & Play
• Compatibel met PC en Mac
• Kleur: blauw  

229348 capaciteit: 16 GB  verp/1
8401105 capaciteit: 32 GB  verp/1
8411654 capaciteit: 64 GB  verp/1

USB-stick 2.0 ARC  
• Schrijfsnelheid: 3 MB/s
• Leessnelheid: 12 MB/s
• Verzinkte metalen behuizing
• Schokbestendig
• Zeer compact model
• Kan veilig aan de sleutelbos  

bevestigd worden
• Capless design
• Plug & Play
• Compatibel met PC en Mac
• Kleur: zilver  

422568 capaciteit: 16 GB  verp/1
422575 capaciteit: 32 GB  verp/1
423398 capaciteit: 64 GB  verp/1

USB-stick 2.0 Evo  
• Schrijfsnelheid: 3 MB/s
• Leessnelheid: 12 MB/s
• Plug & Play
• Compatibel met PCen Mac
• Kleur: blauw  

400931 capaciteit: 16 GB  verp/1
405530 capaciteit: 32 GB  verp/1
418585 capaciteit: 64 GB  verp/1
419988 capaciteit: 128 GB  verp/1

USB-stick 2.0 Pulse  
• Schrijfsnelheid: 3 MB/s
• Leessnelheid: 12 MB/s
• Plug & Play
• Compatibel met PC en Mac  

8436046 capaciteit: 16 GB, zwart/blauw  verp/1
8436053 capaciteit: 32 GB, zwart/oranje  verp/1
8436060 capaciteit: 64 GB, zwart/geel  verp/1
8436067 capaciteit: 128 GB, zwart/groen  verp/1

USB-stick 3.0 Metal Executive  
• Naadloze metalen gouden behuizing
• Waterresistent en verbeterde duurzaamheid dankzij Chip on Board technologie
• Met sleutelhanger, extra handig in gebruik
• Mogelijkheid tot wachtwoord beveiliging, beschikbaar om te downloaden 
• Schrijfsnelheid: 25 MB/s
• Leessnelheid: 80 MB/s
• Plug & Play
• Compatibel met PC, Linux en Mac
• Kleur: goud  

99104 capaciteit: 16 GB  verp/1
99105 capaciteit: 32 GB  verp/1
99106 capaciteit: 64 GB  verp/1
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USB-stick 2.0 Xpression Emoji  
• Schrijfsnelheid: 3 MB/s
• Leessnelheid: 12 MB/s
• Plug & Play
• Compatibel met PC en Mac
• Capaciteit: 16 GB
• Kleur: wit  

8434592   verp/1

USB-stick 2.0 Black  
• Schrijfsnelheid: 3 MB/s
• Leessnelheid: 12 MB/s
• Plug & Play
• Compatibel met PC en Mac
• Kleur: zwart  

427549 capaciteit: 16 GB  verp/1
427556 capaciteit: 32 GB  verp/1
427563 capaciteit: 64 GB  verp/1
432918 capaciteit: 128 GB  verp/1

USB-stick 2.0 Neon  
• Fluorescerend en compact
• Schrijfsnelheid: 3 MB/s
• Leessnelheid: 12 MB/s
• Plug & Play
• Compatibel met PC en Mac  

Capaciteit: 16 GB
16NEONY geel  verp/1
16NEONO oranje  verp/1
16NEONP roze  verp/1
16NEONB blauw  verp/1
Capaciteit: 32 GB
32NEONY geel  verp/1
32NEONO oranje  verp/1
32NEONP roze  verp/1
32NEONB blauw  verp/1

USB-stick 2.0 ToughMax  
• Extreem sterk en licht
• Gemaakt met KyronMAX™-verbindingen
• Beveiligt uw gegevens tegen extreme temperaturen en hoge 

impactkrachten
• Waterbestendig tot een diepte van 30 m
• Compatibel met PC en Mac
• Kleur: zwart  

VTB4930 capaciteit: 16 GB  verp/1
VTB4931 capaciteit: 32 GB  verp/1
VTB4932 capaciteit: 64 GB  verp/1

USB-stick 2.0 Pinstripe  
• Uitschuifbaar
• Wachtwoord- en beveiligingssoftware
• Plug & Play
• Compatibel met PC, Linux en Mac  

Schrijfsnelheid: 2,5 MB/s
49062 capaciteit: 8 GB, leessnelheid:  8 MB/s, zwart  verp/1
49063 capaciteit: 16 GB, leessnelheid:  8,5 MB/s, zwart  verp/1
Schrijfsnelheid: 5 MB/s, leessnelheid: 12 MB/s
49064 capaciteit: 32 GB, zwart  verp/1
49057V capaciteit: 32 GB, blauw  verp/1
49065 capaciteit: 64 GB, zwart  verp/1

USB-stick 2.0 Swivel  
• Schrijfsnelheid: 2,5 MB/s
• Leessnelheid: 8 MB/s
• Plug & Play
• Compatibel met PC, Linux en Mac  

49814 capaciteit: 16 GB, rood  verp/1
49815 capaciteit: 32 GB, groen  verp/1
49816 capaciteit: 64 GB, paars  verp/1
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Geheugenkaart SDHC/XC V10  
• Optimaal voor fotocamera's, smartphones, tablets en andere  

apparaten met een SD slot
• Schrijfsnelheid: 10 MB/s
• Leessnelheid: 80 MB/s
• Ft 32 x 24 x 2,1 mm  

8432317 capaciteit: 16 GB  verp/1
8432324 capaciteit: 32 GB  verp/1
8432331 capaciteit: 64 GB  verp/1
8432338 capaciteit: 128 GB  verp/1
8432345 capaciteit: 256 GB  verp/1

Geheugenkaart MicroSDHC/XC V10  
• Ideaal voor fotocamera's, smartphones, tablets en andere  

apparaten met een microSD slot
• Schrijfsnelheid: 10 MB/s
• Leessnelheid: 100 MB/s
• Ft 15 x 11 x 1 mm  

8431808 capaciteit: 16 GB  verp/1
8431815 capaciteit: 32 GB  verp/1
8431836 capaciteit: 64 GB  verp/1
8431822 capaciteit: 128 GB  verp/1
8431829 capaciteit: 256 GB  verp/1

Geheugenkaart SDHC UHS-I  
• Voor geavanceerde camera's en HD-camcorders
• Schrijfsnelheid: 45 MB/s (klasse 10)
• Leessnelheid: 90 Mb/s  

47020 capaciteit: 16 GB  verp/1
47021 capaciteit: 32 GB  verp/1

Geheugenkaart SDXC  
• Voor compatibele digitale camera's, portable muziekspelers, 

camcorders, smartphones, enz.
• Schrijfsnelheid: 10 MB/s (klasse 10)
• Leessnelheid: 80 MB/s  

44024 capaciteit: 64 GB  verp/1
44025 capaciteit: 128 GB  verp/1

Geheugenkaart microSDHC  
• Voor smartphones, GPS-apparaten, MP3-spelers,  

digitale camera's en PDA's  
• Schrijfsnelheid: 10 MB/s
• Leessnelheid: 45 MB/s

44010 capaciteit: 16 GB   verp/1
44013 capaciteit: 32 GB  verp/1
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Kaartlezer USB 3.1 SD en MicroSD  
• Beschikt over 2 sleuven voor verschillende soorten geheugen-

kaarten
• Klein, handig en eenvoudig
• Met USB 3.1 SuperSpeed interface
• Compatibel met SDHC UHS-I, SDXC UHS-I, microSDHC UHS-I en 

microSDXC UHS-I
• Compatibel met USB 2.0
• Kleur: zwart  

429925B   verp/1

Digipass 905  
eID kaartlezer  
• Laat authenticatie en  

digitaal handtekenen toe
• Zowel geschikt voor desktops  

als voor laptops
• Pincode beveiligd
• Compatibel met Mac OS en Windows
• Geen batterij nodig
• Exclusief staander
• Ft 69 x 58 x 13 mm 
• Kleur: grijs 

2131799   verp/1

DVD's

DVD recordable  
• Capaciteit: 4,7 GB
• Opnamesnelheid: 16x
• Permanente media (write once)  

43508 DVD+R, printbaar, doos van 10 stuks, individueel verpakt (Jewel Case)  verp/1
43521 DVD-R, printbaar, doos van 10 stuks, individueel verpakt (Jewel Case)  verp/1
43500 DVD+R, spindel van 25 stuks  verp/1
43522 DVD-R, spindel van 25 stuks  verp/1

Universele geheugenkaartlezer USB 3.0  
• Beschikt over 6 sleuven voor verschillende soorten 

 geheugenkoorten
• Downloadsnelheid tot 10 keer hoger dan USB 2.0
• Compatibel met SDXC UHS-I-kaarten
• Compatibel met USB 2.0
• Kleur: zilver  

97706   verp/1

Kaartlezer dual slot SDXC  
• Klein, handig en eenvoudig
• Met Hi-Speed USB interface
• Compatibel met SDXC, SDHC,  

SD Card, microSDXC, microSDHC,  
microSDXC, MMC, MMCplus en miniSDHC*, miniSD*, MMCmobile* 
(*met SD-kaartadapter (niet inbegrepen))

• Kleur: wit  

8407411   verp/1

CD's

CD recordable  
• Capaciteit: 700 MB
• Opnamesnelheid: 52x
• Permanente media (write once)
• Doos van 10 stuks, individueel verpakt (Jewel Case)  

43325   verp/1
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WXGA-projector EB-W41  
• Helderheid: 3.600 lumen
• Contrastverhouding: 15.000:1
• Resolutie: WXGA, 1280 x 800, 16:10
• Levensduur lamp: ca. 10.000 uur
• Aansluitingen: USB 2.0 type A, USB 2.0 type B, VGA in, HDMI in, 

composiet in, cinch-audio in, draadloos LAN IEEE 802.11b/g/n 
(optioneel)

• Inclusief: draagtas, VGA-kabel, hoofdapparaat, stroomkabel, Quick 
Start handleiding, afstandsbediening incl. batterijen,  
gebruiksaanwijzing (CD), garantiekaart  

EBW41   verp/1

Full HD-projector EB-U05  
• Helderheid: 3.400 lumen
• Contrastverhouding: 15.000:1
• Resolutie: Full HD 1.920 x 1.200, 16:10
• Levensduur lamp: ca. 8.000 uur
• Aansluitingen: USB 2.0 type A, USB 2.0 type B, VGA in, HDMI in 

(2x), composiet in, cinch-audio in, draadloos LAN IEEE 802.11b/g/n 
(optioneel), MHL

• Inclusief: hoofdapparaat, stroomkabel, Quick Start handleiding, 
afstandsbediening incl. batterijen, gebruiksaanwijzing (CD),  
garantiedocumenten  

EBU05   verp/1

Full HD-thuisbioscoopprojector EH-TW5600  
• Helderheid: 2.500 lumen
• Contrastverhouding: 35.000 : 1
• Resolutie: Full HD 1080p, 1920 x 1080, 16:9
• Levensduur lamp: ca. 7.500 uur
• Aansluitingen: VGA in, HDMI in (2x), MHL, USB 2.0 type A, USB 2.0 

type B (service only), stereo miniconnector audio uit
• Inclusief:  hoofdapparaat, stroomkabel, Quick Start handleiding, 

afstandsbediening incl. batterijen, gebruiksaanwijzing (CD), 
garantiekaart  

EHTW560   verp/1

Full HD-thuisbioscoopprojector EH-TW5400  
• Helderheid: 2.500 lumen
• Contrastverhouding: 30.000 : 1
• Resolutie: Full HD 1080p, 1920 x 1080, 16:9
• Levensduur lamp: ca. 7.500 uur
• Aansluitingen: VGA in, HDMI in (2x), MHL, USB 2.0 type A, USB 2.0 

type B (service only), stereo miniconnector audio uit
• Inclusief: hoofdapparaat, stroomkabel, Quick Start handleiding, 

afstandsbediening incl. batterijen, gebruiksaanwijzing (CD), 
garantiekaart  

EHTW540   verp/1
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Kensington Ultimate Presenter™ 
met Virtuele Laser Pointer 

• Te gebruiken op traditionele schermen, ledschermen en 
smartboards, zelfs vanop afstand tijdens bv. een Skype, 
JoinMe etc. meeting

• Aanpasbare pointergrootte, -vorm en -snelheid.
• Geschikt voor Windows® 10, 8.1, 8, 7 en macOS®  

10.10 of later.

Artikelnr. Laser Bereik Geheugen Cursorbediening

K75233E Virtueel 20 m 8Gb √

Kensington Draadloze Presenter
• Met rode laser.
• Geschikt voor Windows® 10, 8.1, 8, 7 en macOS®  

10.10 of later.

Artikelnr. Laser Bereik

33374 Rood 20 m

Kensington Presenter 
Expert™

• Schakel tussen presentatiemodus en muismodus 
• Geschikt voor Windows® 10, 8.1, 8, 7 en macOS®  

10.10 of later.

Artikelnr. Laser Bereik Geheugen Cursorbediening

K72426E Groen 45 m - √
K72425 Rood 45 m - √
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BESCHERMHOES 13,3’’
Voor tablet en laptop tot 13,3’’.
Aparte tas met rits aan de voorzijde en verstevigd binnenvak. 

17134E 36 x 26,5 x 3,5 cm Zwart 1

SCHOUDERTAS 14’’

Afzonderlijk verstevigd vak voor tablet of laptop. Grote tas met rits aan de 
voorzijde en talrijke vakken. Magnetische sluiting en aanpasbare schouderriem.

17234E 38 x 30,5 x 10 cm Zwart 1

LAPTOPTAS 15,6’’

Met 2 afzonderlijke vakken voor laptop en documenten. Talrijke open of 
gesloten vakken voor telefoon, kleine benodigdheden,...

17434E 43 x 39 x 10 cm Zwart 1

RUGZAK 15,6’’

Hoofdvak voorzien van een afzonderlijk verstevigd vak voor laptop of tablet. 
Talrijke vakjes met rits aan binnen- en buitenzijde.

17634E 46 x 34 x 16 cm Zwart 1

MULTIFUNCTIONELE TAS 15,6’’ 
Grote tas met rits aan de voorzijde en afzonderlijk vak voor laptop.
De verstevigde binnenzijde biedt een goede bescherming.
Aanpasbare en afneembare schouderriem. 

17334E 43 x 37 x 10 cm Zwart 1

TROLLEY RUGZAK Exabusiness

Geschikt voor laptop tot 15.6”. Met telescopisch uittrekbaar handvat. Hoofdvak 
met afzonderlijk verstevigd vak voor laptop en gekruiste inpakriemen voor enkele 
kledingstukken. Geleverd met een slot met TSA cijfercombinatie.

18634E 36 x 51 x 20 cm Zwart 1

Exatrolley

Trolley voor laptop tot 15.6”. Met uittrekbaar telescopisch handvat. 4 gescheiden 
vakken voor het opbergen van laptop, dossiers, kledij en accessoires. Telefoon 
of tablet zijn eenvoudig op te laden via USB poorten en geïntegreerde kabels 
(autonome lader niet meegeleverd). Geïntegreerd TSA cijferslot.

18534E 45 x 38 x 29 cm Zwart 1

Pilot Case

Koffer met wieltjes voor laptop tot 15,6”. Met uittrekbaar telescopisch handvat. 
Ruim compartiment met gekruiste inpakriemen. Verstevigde vakken voor laptop 
en tablet. Telefoon of tablet zijn eenvoudig op te laden via USB poorten en 
geïntegreerde kabels (autonome lader niet meegeleverd). Geïntegreerd TSA 
cijferslot. 

18834E 42 x 48 x 23 cm Zwart 1

CABINEKOFFER

Cabine koffer voor laptop tot 15,6”. Met uittrekbaar telescopisch handvat. Ruim 
compartiment met gekruiste inpakriemen. Verstevigde vakken voor laptop en 
tablet. Transparante uitneembare toilettas.Telefoon of tablet zijn eenvoudig 
op te laden via USB poorten en geïntegreerde kabels (autonome lader niet 
meegeleverd). Geïntegreerd TSA cijferslot. 

18934E 37 x 55 x 23 cm Zwart 1

Met geïntegreerde 
USB poorten en 

kabels.

Het vernieuwende
organisatieconcept voor
mobiele professionals.
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Ponte
Art. 92300

Attaché Case met uitvouwbaar vak, twee sloten met cijfercombinatie.  
Binnenafwerking: drie pennenhouder, twee A4-vakken, twee visitekaarthouder.

Afmetingen ca. 33 × 44,5 × 10 cm
Materiaal imitatie leer
Kleur zwart

Pescara
Art. 47014J

Aktentas met handvat en afneembare schouderriem, met slot, compartiment 
met rits aan de voorkant, hoofd compartiment, visitekaartvak, twee penne-
houders en smartphonevak.

Afmetingen ca. 41 x 31 x 12,5 cm
Materiaal imitatie leer
Kleur zwartAncona

Art. 450420

Pilot Case met zijvak, twee combinatie sloten. Binnenafwerking: laptop  
compartiment, compartiment met ritssluiting en drie pennenhouders in het  
deksel. A4 compartiment, hangmaphouder.

Afmetingen ca. 35,5 × 45 × 21 cm
Materiaal leer
Kleur zwart

Taormina
Art. 410330

Attaché Case met uitvouwbaar vak, twee sloten met cijfercombinatie.  
Binnenafwerking: drie pennenhouder, twee A4-vakken, twee opbergvakken.
deux poches.

Afmetingen ca. 33 × 45,5 × 10 (+2) cm
Materiaal leer
Kleur zwart

Silvana
Art. 92301 / 92705

Pilot Case met trolleysysteem, twee combinatie  
sloten, één zijvak. Binnenafwerking: groot  
hoofdvak, laptop compartiment, drie penenhouders.  
Compartiment met ritssluiting in het deksel. 

Afmetingen ca. 39,5 × 48 × 23 cm
Materiaal imitatie leer Art. No. 92301 
Materiaal leer Art. No. 92705 
Kleur zwart

Veneto
Art. 47117 / 47118

Laptop tas met handvat en afneembare schouderriem, twee sloten, comparti-
ment met ritssluiting op de achterzijde. Binnenafwerking: laptop compartiment, 
drie grote compartimenten, twee grote voorste compartimenten. Organizervak 
met pen loops, creditcard en smartphone compartiment.

Afmetingen  ca. 32 × 42 × 15 cm
Materiaalleer  Art. No. 47117
 Materiaal imitatie leer Art. No. 47118
Kleurzwart

Faenza
Art. 47011J

Aktentas met handvat en afneembare schouderriem, A4 aan de achterkant, 
slot. Binnenafwerking: laptop compartiment, afneembaar vak met ritssluiting, 
hoofdvak, voorvak met twee pennenhouders en smartphone vak.

Afmetingen ca. 32,5 × 41 × 12 cm
Materiaal leer
Kleur zwart

Cantana
Art. 92434

Aktentas met afneembare schouderriem, slot. Binnenafwerking: Twee grote 
opbergvakken en één compartiment met ritssluiting, organizer compartiment 
incl smartphone vak, drie pennenhouders en een visitekaarthouder.

Afmetingen ca. 32 × 40 × 15 cm
Materiaal imitatie leer
Kleur wart

Mocca
Art. 47124

Aktentas met afneembare schouderriem, slot. Binnenafwerking: gevoerd laptop 
compartiment, hoofdvak en compartiment met ritssluiting, organizer vak met 
twee pennenhouders en smart phone compartiment.

Afmetingen ca. 38 × 30 × 16 cm
Materiaal leer
Kleur cognac
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Jayden
Art. 47183

Business tas met draagriemen, opbergvak met rits aan de achterkant. Binnenin: 
hoofdcompartiment met opbergvak voor smarthone, twee pennenhouders en 
extra opbergvak met rits en opbergvak voor tablet.

Afmetingen  ca. 32 × 37 × 7 cm
Materiaal  leer
Kleur  bruin

Vegas
Art. 47303

Met handvat, afneembare schouderriem. Twee opbergvakken vooraan en 
opbergvak met rits op de rug, ruim hoofdcompartiment. Binnenin: twee  
opbergvakken en compartiment voor laptop.

Afmetingen  ca. 32 x 42 x 13 cm
Materiaal  canvas / imitatie leer
Kleur  grijs-bruin

Thunder
Art. 47309

Flap met musketonsluiting, hoofdvak, binnenin compartiment voor laptop,  
een opber vak, vooraan opbergvak, op de rug een opbergvak met ritssluiting, 
trolleyriem, instelbare schouderriem en handvat.

Afmetingen  ca. 28 x 39 x 10 cm
Materiaal  canvas / imitatie leer
Kleur  zwart

Sensation
Art. 47301

Met handvat, ruim hoofdcompartiment, vooraan compartiment met rits.  
Gevoerde rug en schouderriemen. Binnenin twee opbergvakken en  
compartiment.

Afmetingen  ca. 44 x 32 x 16 cm
Materiaal  canvas / imitatie leer
Kleur  grijs-bruin

Scratch
Art. 47194

Business tas met schouderriem en handvat, opbergvak met rits aan de achter-
kant en opbergvak aan de voorkant. Binnenin: twee hoofdcompartimenten 
met laptopvak, vak voor smartphone , extra opbervak met rits in het midden. 
Voering in tartan tekening.

Afmetingen  ca. 36 × 29 × 11,5 cm
Materiaal  leer
Kleur  zwart

Mystify
Art. 47302

Met handvat, afneembare schouderriem, ruim hoofdcompartiment, vooraan 
compartiment met rits en opbergvak met magnetische sluiting op de rug.  
Binnenin een opbergvak, drie lussen voor balpen en compartiment.

Afmetingen  ca. 32 x 42 x 6 cm
Materiaal  canvas / imitatie leer
Kleur  grijs-bruin
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Rider
Art. 46160J / 46161J

Hoofdcompartiment sluiting met trekkoord, gevoerd laptopcompartiment, 
smartphonevak, vooraan compartiment met rits met karabijnslot,  
gevoerde schouderriemen, versterkte handgreep, magnetische sluiting.

Afmetingen  ca. 47 x 28 x 16 cm
Materiaal  600D polyester
Kleur  zwart        Art. No. 46160J
Kleur  grijs          Art. No. 46161J

Corniche
Art. 46075

Multifunctionele tas met handgreep in kunststof, afneembare schouderriem, 
trolley riem en opbergvak met rits. Vooraan opbergvak met rits. Gevoerd 
laptopcompartiment met uitneembaar verdeler en A4 opbergvak. Kledij 
compartiment met inpakriemen en extra opbergvak voor documenten.

Afmetingen  ca. 33,5 x 43 × 22 cm
Materiaal  polyester
Kleur  zwart

Elite L / Elite S
Art. 46111 / 46110

Laptop koffer met handvat in kunststof en afneembare schouderriem,  trollye 
riem, Compartiment met rits met organizer gedeelte vooraan. Gevoerd laptop 
compartiment, A4 opbergvak, CD compartiment.

Afmetingen  ca. 33 × 42 × 10,5 cm   Art. No. 46111
  ca. 31 × 42 × 10,5 cm   Art. No. 46110
Materiaal  polyester
Kleur  zwart

Arco
Art. 460100

Laptop koffer met organizer gedeelte en uitklapbaar compartiment, handvat en 
afneembare schouderriem en gevoerd laptop compartiment.

Afmetingen  ca. 30 × 41 × 13 cm
Materiaal  polyester
Kleur  zwart

Porte Habits
Art. 46131J

Met handvat en afneembare schouderriem, achteraan compartiment met rits. 
Ruim hoofdcompartiment met hanger met vier kleerhangers, vier  
compartimenten met rits en vooraan twee grote compartimenten met rits. 

Afmetingen  ca. 54 x 60 x 9 cm (gesloten)
Materiaal  polyester
Kleur  zwart

Twyx
Art. 46162J / 46163J

Compartiment vooraan, handgreep, afneembare en regelbare schouderriemen, 
trolleyriem, compartiment met rits aan de achterkant, twee hoofdcompartiment-
en met rits, een met organizer gedeelte, gevoerd laptop- en tabletcompartiment, 
binnenin een vak met rits, magnetische sluiting.

Afmetingen  ca. 31 x 40 x 12 cm
Materiaal  600D polyester
Kleur  zwart        Art. No. 46162J
 Kleur  grijs          Art. No. 46163J
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Wookie
Art. 46166J

Aanpasbare schouderriem, handvat, hoofdcompartiment met rits en een 
gevoerd tabletcompartiment,. Binnenin twee opbergvakken in gaas, vooraan 
compartiment met organiser gedeelte en een naamkaartvak, smartphone vak 
en twee pennenhouders, compartiment met rits vooraan. Met trolleyriem.

Afmetingen  ca. 31 x 40 x 7 cm
Materiaal  polyester
Kleur  grijs

Phoenix
Art. 46133J

Business laptop trolley met 360° draaiende wielen, hoofdcompartiment met 
rits met gevoerd compartiment met drie vakken, compartiment met rits met 
organiservak met drie pennehouders, drie visitekaartvakken, klein vak,  
compartiment met rits vooraan, verborgen adreslabel op de achterzijde,  
met trolleyriem.

Afmetingen  ca. 37,5 x 44,5 x 21 cm
Gewicht   ca. 2,6 kg
Materiaal  polyester
Kleur  grijs

Walker
Art. 46165J

Schoudertas met aanpasbare schouderriem, handvat, hoofdcompartiment 
met rits en een gevoerd tabletcompartiment,. Binnenin twee opbergvakken in 
gaas, vooraan compartiment met organiser gedeelte en een naamkaartvak, 
smartphone vak en twee pennenhouders, compartiment met rits vooraan.  
Met trolleyriem. 

Afmetingen  ca. 23 x 35 x 8 cm
Materiaal  polyester
Kleur  grijs

Wave
Art. 46069

Messenger tas met afneembare schouderriem, opbergvakken met rits,  
organizer gedeelte voor pennen, smartphone ed.

Afmetingen  ca. 31 × 40 × 10 cm
Materiaal  polyester
Kleur  zwart-grijs

Lunar
Art. 46109

Reiskoffer met trolleysysteem. Handvaten op 
boven- en zijkant. Vier wielen, kofferlabel op de 
achterkant. Compartiment  
met organizer sectie, extra opbergvak.
Binnenin: hoofdcompartiment met inpakriemen 
en extra  
opbergvak voor kleinere spullen, tablet of laptop  
compartiment.

Afmetingen  ca. 60 × 38,5 × 24 cm
Materiaal  polyester
Kleur  zwart

LA
P

T
O

P
TA

S
S

E
N

 E
N

 K
O

F
F

E
R

S



189

2

Xray
Art. 46099

Laptop trolley met trolley riem. Compartiment met rits aan de voorkant met 
drie A4 vakken, pennenhouder, visitekaart vak,  

 
rits aan de voorkant. Binnenin: gevoerd laptop  
compartiment en twee ruime hoofdcompartimenten.

Afmetingen  ca. 38 × 42,5 × 19 cm
Materiaal  polyester
Kleur  zwart

Bravo 2
Art. 46102

Trolleysysteem met handvat, hoge kwaliteitswielen, trolleyriem. Binnenin: 
hoofdcompartiment met gevoerd laptopcompartiment en ruimte voor  
documenten en mappen, tweede hoofdcompartiment met  
twee vakken, compartiment met rits met drie A4-vakken,  
compartiment met rits incl organisergedeelte met drie  
pennehouders, vier vakken, vooraan compartiment met rits,  
verborgen adreslabel aan de achterzijde.

Afmetingen  ca. 38 x 42 x 29 cm
Materiaal  1680D nylon
Kleur  zwart

Star
Art. 46116

Business trolley tas met ergonomisch handvat, vier 360° draaiende wielen. 
Binnenin: hoofdcompartiment met een gevoerd  
uitneembaar laptop compartiment, compartiment  
met drie A4 vakken, compartiment met rits incl.  
organiser gedeelte met drie pennenhouders,  
twee vakken, vooraan compartiment met rits,  
verborgen adreslabel achteraan en trollyeriem.

Afmetingen  ca. 42,5 x 42 x 21,5 cm
Trolley hoogte ca. 102 cm
Materiaal  1680D nylon
Kleur  zwart

Sky
Art. J46115

Instelbaar trolleysysteem, trollyeriem, handvat, twee hoge kwaliteitswielen, 
haken voor de schouderriem. Binnenin: hoofdcompartiment met gevoerd 
laptop compartiment, compartiment met rits met twee A4-vakken,  
compartiment met rits incl. organiser gedeelte met drie  
pennehouders, twee vakken, compartiment met rist  
vooraan, op de zijkant vak in gaas.

Afmetingen  ca. 38 x 45 x 23 cm
Materiaal  1680D nylon
Kleur  zwart

Arkon
Art. 46134J

Business laptop trolley met kwaliteitswielen, hoofdcompartiment met rits  
met gevoerd compartiment met drie vakken, compartiment met rits met 
organiservak met twee pennehouders, drie visitekaart- 
vakken, klein vak, twee compartimenten met rits  
vooraan, verborgen adreslabel op de achterzijde,  
met trolleyriem.

Afmetingen  ca. 37 x 42,5 x 21 cm
Gewicht   ca. 2,9 kg
Materiaal  polyester
Kleur   grijs

Pioneer
Art. 46108

Pilot case, trolley systeem, Kofferlabel op de achterkant, hoge kwaliteitswielen. 
Compartiment met rits en organizer gedeelte en twee opbervakken in gaas. 
Drie compartimenten met rits. Binnenin: laptop  
compartiment en ruim hoofd compartiment.

Afmetingen  ca. 39 × 45,5 × 25 cm
Trolley hoogte ca. 102 cm
Materiaal  polyester
Kleur  zwart
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SMART TRAVELLING

LEITZ COMPLETE 
VOOR MOBIELE 
PROFESSIONALS

Leitz Complete Carry-On Trolley

BxHxD mm Artikelnr.
440 x 375 x 230 605900- 9  6  8

Waterafstotend Vakken met gaas Naamkaartje Losse etui

- Handbagageformaat voor mobiele apparaten, 
A4 documenten en kleding

- Met 2 soepel rijdende wielen
- Met trekstang en elegante handvatten
- Met bevestiging voor trolley
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Leitz Complete Laptoptas 
 Voorste compartiment voorziet snelle 

toegang tot uw paspoort, pennen en 
visitekaartjes

 Losse etui voor uw stroomadapter en kabels
 Inclusief makkelijk te bereiken voorvak voor 

uw mini tablet of ebook reader
 

scherm en andere oppervlakken van uw 
apparaten te beschermen

 Makkelijk te bevestigen aan uw trolley

BxHxD mm Artikelnr.
Voor 15,6” laptop  
410 x 310 x 130 601600- 9  6  8

Voor 13,3” laptop  
380 x 280 x 100 603900- 9  6  8

NIEUWE AFMETINGEN

BxHxD mm Artikelnr.
15,6” 310 x 460 x 200 601700- 9  6  8

13,3” 320 x 430 x 210 608700- 9  6  8

17,3” 370 x 530 x 225 608800- 9

Leitz Complete Laptop Rugzak
 Geventileerd rugsysteem 

 Losse etui voor uw stroomadapter en kabels



192

2

Laptoptassen
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Laptoptas Advantage  
• Uit polyester
• Beschermvak voor een tablet van 10,1 inch
• Accessoirevak met ritssluiting
• Afneembare, gevoerde schouderriem
• Gevoerd handvat voor alternatieve draagoptie
• Kleur: zwart  

ADVA114 ft 37 x 7 x 33 cm, voor laptops tot 14 inch  verp/1
ADVA116 ft 41 x 7 x 35 cm, voor laptops tot 15,6 inch  verp/1

Laptoptas Deco  
• Uit polyester
• Met gevoerde hoes voor kwaliteitsbescherming voor laptops
• Dubbele ritssluiting om makkelijk en snel te openen
• Kleur: zwart  

DECO113 ft 36,5 x 2,5 x 25,5 cm, voor laptops tot 13,3 inch  verp/1
DECO114 ft 37 x 2,5 x 27 cm, voor laptops tot 14 inch  verp/1
DECO116 ft 41 x 2,5 x 29 cm, voor laptops tot 15,6 inch  verp/1

Sleeve LAPS  
• Uit EVA-foam
• De flexibele hoes past precies om uw laptop of MacBook
• Impact Foam™ biedt bescherming van boven tot onder
• Gestroomlijnd ontwerp
• Elegante hoes beschermt uw apparaat, ook in uw favoriete tas
• Kleur: zwart  

LAPS113 ft 35,4 x 3,7 x 25,5 cm, voor laptops tot 13,3 inch  verp/1
LAPS114 ft 36,8 x 4,3 x 26,7 cm, voor laptops tot 14 inch  verp/1

LAPS116 ft 42 x 3,7 x 28,7 cm, voor laptops tot 16 inch  verp/1

Laptoptas  
• Uit gegoten EVA-foam
• Schelpvormig ontwerp met geïntegreerde verluchting
• Met gewatteerde handvatten en afneembare schouderriem
• Voor laptops tot 16 inch
• Ft 43,4 x 14,5 x 32 cm
• Kleur: zwart  

ZLCS216   verp/1

Laptoptas  
• Uit gegoten EVA-foam
• Openklapbaar met de voorgevormde verluchting
• Gevoerde handgrepen voor draagcomfort
• Voor laptops tot 13,3 inch
• Ft 36,1 x 4,6 x 27,9 cm
• Kleur: zwart  

QNS113B   verp/1



193

2

LA
PTO

PTA
SSEN

 EN
 KO

FFERS
Laptoptassen

Laptoprugzak  
• Uit polyester Cationic 900d en leer
• 2 grote compartimenten en 2 extra compartimenten aan de  

voorkant
• Voor laptops tot 15,6 inch
• Kan als rugzak, als draagtas of als schoudertas gebruikt worden
• Ft 33 x 47 x 10 cm
• Kleur: zwart  

301377   verp/1

Laptoprugzak  
• Uit polyester 1680d
• 1 groot hoofdcompartiment en 2 extra compartimenten aan de 

voorkant
• Voor laptops tot 15,6 inch
• Ft 33 x 42 x 10 cm
• Kleur: zwart  

300693   verp/1

Laptoprugzak  
• Uit polyester 1680 d en Dobby
• Met 2 grote compartimenten, 2 aan de zijkant en een organizer vak
• Extra stevig
• Ft 51 x 32 x 23 cm
• Kleur: zwart  

300050   verp/1

Rugzak met reflector  
• Uit dobby
• 2 grote compartimenten, 1 aan de voorkant en 2 aan de zijkant
• Met reflecterende dots
• Ft 48 x 36 x 23 cm
• Kleur: zwart  

300733   verp/1

Bagage-etiketten  
• Zelflaminerende bagage-etiketten
• Inclusief nylon koord

11110L ft 40 x 165 mm, pak van 4 stuks  verp/10
11120 ft 72 x 123 mm, pak van 10 stuks  verp/1

Rugzak 2-in-1  
• Uit polyester 600d
• 2 rugzakken in 1
• Met een speciale ritssluiting splits je één grote rugzak in 2 kleinere
• Ft 50 x 32 x 25 cm  

300711 uitvoering Teens Violet  verp/1
301189 uitvoering Teens Symphony  verp/1



KINEON, MADE TO WORK FOR YOU

Vernietig uw vertrouwelijke informatie  
op een professionele manier.
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KANTOOR-
MACHINES

Belett eringsystemen ...............................196
Rekenmachines ......................................... 209
Papiervernietigers ..................................... 221
Inbind- en lamineermachines .............. 242
Snijmachines................................................ 263
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ARCHIVEREN & ALGEMENE IDENTIFICATIE

Welke labelmaker heeft u nodig?
Kies uw wensen en behoeftes die passen bij de onderstaande pictogrammen om te weten te komen welk labelapparaat u nodig heeft.

Draadloos en probleemloos delen 
over het netwerk dankzij Wi-Fi®

ID
EA

AL
 VO

OR PAKKETVERZENDING

JAAR 
GARANTIE

Archiveren Algemene identificatie Asset tracking Kabelbeheer Facility en veiligheid Post en verzending

Compatibel met
pc en Mac

Draadloze verbindingOplaadbare batterij Smartphone
connectiviteit

Bluetooth connectiviteit

Heeft u iets speciaals nodig?

App Dymo Connect

•  Ingebouwde Wi-Fi® voor het draadloos afdrukken van labels vanop  
uw Mac, pc, smartphone of tablet

•  Voeg één LabelWriter Wireless toe aan uw netwerk en maak afdrukken  
van labels toegankelijk voor iedereen

• Thermische afdruktechnologie maakt dure cartridges of toner overbodig
•  Gratis DYMO Label software zorgt voor snelle opmaak en vlot afdrukken  

van labels vanop uw Mac of pc of door gebruik te maken van de  
plug-ins voor Microsoft Office om rechtstreeks af te drukken vanuit 
Microsoft® Word, Excel of Outlook. Gratis DYMO Connect mobiele app  
voor het creëren en afdrukken van labels via Wi-Fi® van op smartphones 
en tablets

•  Labels zijn beschikbaar in meer dan 30 formaten voor het archiveren, 
verzenden, bewaren, identificeren, en meer 

•  Compatibel met Windows® 7 of volgende versies, Mac OS® 10.10 of 
volgende versies, Android ™ en iOS®

• 127x204x124mm, 1310g

2000931  LabelWriter™ Wireless zwart

DYMO® LabelWriter™ Wireless 
Druk labels zonder kabels dankzij Wi-Fi®
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ARCHIVEREN & ALGEMENE IDENTIFICATIE
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JAAR 
GARANTIE

•  Geen dure inkt of toner nodig
•  Het slanke, compacte design past
 in elke moderne werkplek
• Meegeleverd 1 rol van 100 labels 89 x 36 mm
• 185 x 133 x 127 mm, 654 g

DYMO® LabelWriter™ 450
Doeltreffend etiketten afdrukken voor elk budget.

838770 S0838770

•  Print tot 71 etiketten per minuut (adresetiket  
met 4 regels), 40 % sneller dan ons basismodel 

•  Druk haarscherpe tekst, afbeeldingen en  
barcodes met een verbeterde resolutie van  
600 x 300 dpi

• Meegeleverd 1 rol van 100 labels 89 x 36 mm
• 185 x 133 x 127 mm, 654 g

DYMO® LabelWriter™ 450 Turbo
Uw zorgeloze hogesnelheidsoplossing voor etiketterings- en 
postverzendingstaken.

838820 S0838820

JAAR 
GARANTIE
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838870 S0838870
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•   Word nog efficiënter met twee etikettenrollen,  
zodat u ten allen tijde kunt printen – perfect voor  
het afdrukken van adresetiketten en frankering zonder 
dat u van rol hoeft te veranderen

•  Print tot 71 etiketten per minuut (adresetiket met
 4 regels), 40 % sneller dan ons basismodel
• Meegeleverd 2 rollen van 100 labels 89 x 36 mm
• 217 x 187 x 134 mm, 1120 g

DYMO® LabelWriter™ 450 Twin Turbo
Verhoog de efficiëntie van uw etiketterings- en verzendwerk.

•  Maak uw etikettenprinter veelzijdiger – druk etiketten af voor  
post- en pakketverzending (LW), maar ook permanente D1-labels  
voor identificatie in allerlei kleuren en formaten

•  Print snel – tot 71 etiketten per minuut (adresetiket met 4 regels),  
40 % sneller dan ons basismodel

• Meegeleverd 1 rol van 100 labels 89 x 36 mm & 1 tape D1 24 mm  
 Zwart/wit
• 140 x 197 x 183 mm, 1380 g

DYMO® LabelWriter™ 450 Duo
U kunt nu allerlei verschillende DYMO-etiketten afdrukken met één 
veelzijdige printer.
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OR POSTVERZENDINGEN

838920 S0838920

JAAR 
GARANTIE

•  Druk etiketten af van maximaal 10 cm breed, inclusief etiketten  
voor massamailings en andere etiketten op groot formaat zoals  
alles-in-één verzendetiketten van 104 x 159mm, magazijnetiketten  
en barcodes- en identificatie-etiketten

•   Druk tot 129 etiketten per minuut af (of 81 mm per seconde,  
4-regelig adres op labels voor grote volumes)

• Meegeleverd 1 rol van 50 labels 104 x 159 mm
• 178 x 187 x 134 mm, 890 g

DYMO® LabelWriter™ 4XL
Snel en veelvuldig afdrukken van brede etiketten.
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S090495 S0904950

JAAR 
GARANTIE
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POSTZENDING
VERGELIJKING  
FUNCTIES  
LABELPRINTERS

MODEL/FUNCTIE LabelWriter 
450

LabelWriter 
450 Turbo

LabelWriter 
450 Twin Turbo 

LabelWriter 
450 Duo

LabelWriter 
4XL

LabelWriter 
Wireless

Afdrukresolutie (dpi) 600 x 300 600 x 300 600 x 300 600 x 300 600 x 300 300 x 600

Afdruksysteem Direct thermisch Direct thermisch Direct thermisch Direct thermisch Direct thermisch Direct thermisch

Afdruksnelheid (labels per minuut) 51 71 71 71 53 (129 op labels voor grote volumes) 71

Maximale afdrukbreedte (mm) 56 56 56 56 106 56

Beschikbare labelsjablonen 100+ 100+ 100+ 100+ 100+ 100+

Ontwerpoplossing voor labelsjablonen Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Druk tekst af, barcodes (20 soorten), afbeeldingen & foto’s, 
datum & tijd, serienummers, enz.

Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Labeltypes & -groottes 18 18 18 18 + 50 D1-labels 21 30

Geleiders (om de labels op één lijn te houden) Ja Ja Ja Nee Ja Ja

Slaapstand (bespaar energie) Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Delen over een netwerk (via uw besturingssysteem) Nee Nee Nee Nee Nee Ja

Draadloos Nee Nee Nee Nee Nee Ja

Startlabels inbegrepen
100 labels 

89 x 36 mm
100 labels 

89 x 36 mm
2 x 100 labels
89 x 36 mm

100 labels, 89 x 36 mm
+ 24 mm x 3 m D1-labels

zwart op wit

50 labels 
104 x 159 mm

100 labels 
89 x 36 mm

Afmetingen (B x D x H mm) 127 x 185 x 133 127 x 185 x 133 217 x 187 x 134 140 x 197 x 183 178 x 187 x 134 127 x 204 x 124

Gewicht (excl. adapter/rol) 654 g 654 g 1 120 g 1 380 g 890 g 1,310 g

Garantie* 2+1 jaar 2+1 jaar 2+1 jaar 2+1 jaar 2+1 jaar 2+1 jaar

Eenvoudig te
verwijderen

Bestand 
tegen olie

Water 
bestendig

Temperatuur

Materiaal
Mailing en 
verzending

Naamkaart Schappen
Chemische 

opslag
Afdelings 
marketing

Te gebruiken met

Eigenschappen Toepassingen

LW Standaard - - - -18°C
tot 25°C Papier - - - Alle LW machines

LW Duurzame
-18°C

tot 50°C Polypropyleen Alle LW machines

LABELS EN ETIKETTEN

* 2 jaar garantie + 1 extra jaar na registratie op dymo.com

Etikettenrollen voor 
etikettenprinters

•  DYMO® LW duurzame labels - Thuisgebruik/Kantoor
 Kleur zwart/wit. Je hebt al een heel goed label nodig om het hoofd te bieden aan slijtage
 en loskomen. DYMO LW duurzame labels gaan lang mee op veeleisende oppervlakken en blijven
 overeind in de moeilijkste omstandigheden.

Duurzame
1976411 1976411 LW duurzaam wit polypropyleen 25x54 mm 1x160
1933085 1933085 LW duurzaam wit polypropyleen 19x64 mm 2x450
1933083 1933083 LW duurzaam wit polypropyleen 25x25 mm 2x850
1933081 1933081 LW duurzaam wit polypropyleen 25x89 mm 2x350
1933084 1933084 LW duurzaam wit polypropyleen 57x32 mm 1x800
1933088 1933088 LW duurzaam wit polypropyleen 59x102 mm 1x300
1933087 1933087 LW duurzaam wit polypropyleen 59x190 mm 1x170
1933086 1933086 LW duurzaam wit polypropyleen 104x159 mm 1x200

• Standaard labels voor kantoorgebruik
 Kleur Zwart/Wit. Etiketter eenvoudig uw brieven,  
 verzendingen en mappen

Permanent
1983173 1983173 Standaardadresetiketten 89X28mm 1X130
1983172 1983172 Grote adresetiketten 89X36mm 1X260
99017 S0722460 Etiketten voor hangmappen 50x12 mm 1x220
11352 S0722520 Grote retouradresetiketten 54x25 mm 1x500
99010 S0722370 Standaardadresetiketten* 89x28 mm 2x130
99012 S0722400 Grote adresetiketten* 89x36 mm 2x260
99013 S0722410 Grote adresetiketten 89x36 mm 1x260
99015 S0722440 Grote universele etiketten 70x54 mm 1x320
99014 S0722430 Verzend-/naambadge-etiketten* 101x54 mm 1x220
99011 S0722380 Gele, roze, blauwe en groene etiketten 89x28 mm 4x130
99019 S0722480 Etiketten brede ordner 190x59 mm 1x110
99018 S0722480 Etiketten brede ordner 190x59 mm 1x110
Verwijderbaar
S092912 S0929120 Universele etiketten 25x25 mm 1x750
11353 S0722530 Universele etiketten 25x13 mm 1x1000
11355 S0722550 Universele etiketten 51x19 mm 1x500
11354 S0722540 Universele etiketten* 57x32 mm 1x1000
11356 S0722560 Kleine naambadge-etiketten 89x41 mm 1x300
Niet-klevend
S092910 S0929100 Naambadgekaartjes 89x51 mm 1x300

* Ook beschikbaar in value packs
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• Drukt op tapes van 6/9/12 mm breed
•  Snelle opmaak met door één toets bediende sneltoetsen voor tekstgrootte, vet, cursief, 

onderstrepen/kader
•  Typ snel tekst op het toetsenbord zoals bij een computer met landspecifieke indeling
• Meegeleverd: 1 D1 tape 12 mm Zwart/wit
• 203 x 118 x 49 mm, 350 g

DYMO® LabelManager™ 160 
Gebruiksvriendelijke labelmaker met sneltoetsen voor opmaak.

946310 S0946350 AZERTY
LM160B S0946320 QWERTY

Beschikbare labelbreedte

Beschikbare labelbreedte Beschikbare labelbreedte

JAAR 
GARANTIE

• Drukt op tapes van 6/9/12/19 mm breed
• Groot, verlicht display met 4 regels
•  Autonoom te gebruiken of aangesloten via USB 

op uw pc of Mac®

•  Gevoed door snel oplaadbare batterijen, 
zodat u altijd en overal kunt labelen

• Meegeleverd: 1 D1-tape 19 mm Zwart/wit + 1 adapter
• 215 x 104 x 57 mm, 415 g

DYMO® LabelManager™ 420P 
Hoogwaardige labelmaker met pc- of Mac®-aansluiting.

Beschikbare labelbreedte

DYMO® LabelManager™ PnP 
Gewoon aansluiten, typen en afdrukken!

• Drukt op tapes van 6/9/12 mm breed
•  Geen software te installeren – ingebouwde 

software is klaar voor gebruik zonder installatie
•  Individualiseer uw label met alle lettertypes 

of afbeeldingen op uw computer via de pc-  
of Mac®-aansluiting

• Meegeleverd: 1 D1 tape 12 mm Zwart/wit + 1 adapter
• 141 x 136 x 53 mm, 275 g

Beschikbare labelbreedte

• Drukt op tapes van 6/9/12/19 mm breed
•  Voorzien van een oplaadbare lithium-ionbatterij, 

gedaan dus met het ongemak van AA-batterijen
•  Het brede scherm van 7 x 3,8 cm geeft twee regels 

labeltekst weer
• Meegeleverd: 1 D1 tape 12 mm Zwart/wit + 1 adapter
• 197 x 150 x 71 mm, 610 g

DYMO® LabelManager™ 360D 
Meer vermogen, meer functies en geen batterijen meer.

Beschikbare labelbreedte

879510 S0879510 AZERTY
879470 S0879470 QWERTY

S091535 S0915350 LM PnP

• Drukt op tapes van 6/9/12 mm breed
•  Grafisch display geeft exact weer hoe uw label zal 

worden afgedrukt
• Eenvoudige navigatie van het begin tot het afdrukken
• Meegeleverd: 1 D1 tape 12 mm Zwart/wit
• 165 x 155 x 64 mm, 435 g

DYMO® LabelManager™ 210D
Dankzij basislabelfuncties en een groot scherm worden
kantoorlabeltaken kinderspel

DYMO® LabelManager™ 280
Slim en veelzijdig – met alle juiste aansluitingen.

• Drukt op tapes van 6/9/12 mm breed
•  Individualiseer labels met lettertypes en 

afbeeldingen op uw computer via de pc- of Mac®-aansluiting
•  Vermijd de kosten en de verspilling van wegwerpbatterijen 

dankzij oplaadbare batterijen
• Meegeleverd: 1 D1 tape 12 mm Zwart/wit + 1 adapter
• 202 x 114 x 58 mm, 770 g

EA
AL

 VOOR IDENTIFICATIE

ID
EA

AL
 VOOR ARCHIVERING

ID
EA

AL
 VO

OR AS SET TRACKING
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Beschikbare labelbreedte

• Drukt op tapes van 6/9/12/19/24 mm breed
•  Groot, aanraakgevoelig kleurenscherm
•  Druk afbeeldingen, barcodes en logo’s
 haarscherp af met een resolutie van 300 dpi
•  Automatische snijfunctie
•  Meegeleverd: 1 D1-tape D1 24 mm Zwart/wit + 1 adapter
• 190 x 165 x 95 mm, 900 g

DYMO® LabelManager™ 500TS 
Raak gewoon het scherm aan om makkelijk labels aan te 
maken, te bewerken en op te maken.

LM500TS S0976440 AZERTY
LM500QB S0976410 QWERTY

1296 19 24 mm

JAAR 
GARANTIE

S091544 S0915440 LM 420P
LM420K S0915480 KITCASE

784460 S0784460 AZERTY
784430 S0784430 QWERTY
2094492 2094492 KITCASE QWERTY

S096895 S0968950 AZERTY
S096892 S0968920 QWERTY
2091152 2091152 KITCASE QWERTY
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•  Drukt af op Letratag™ LT labels van papier, plastic, metaal  
en opstrijkbare stof

• Geheugen voor 9 labels. Print preview
• Maakt gebruik van 4 AA-batterijen (niet meegeleverd)
•  Meegeleverd 2 tapes Letratag 12 mm (papier wit  

+ plastic transparant)
• 210 x 79 x 65 mm, 280 g

DYMO® LetraTag 100 H 
Draagbare LabelMaker. Label en organiseer overal in uw huis.

Beschikbare labelbreedte

725580 S0883980 LetraTag 100H 

• Functies identiek aan de LT-100H
• Drukt af op DYMO LetraTag tapes
• 4 AA-batterijen of 230V (optioneel)
• 228 x 220 x 83 mm, 480 g

DYMO® LetraTag 100 T 
Compact en gebruiksvriendelijk.

Beschikbare labelbreedte

LT100TA S0758360 AZERTY
LT100TQ S0758380 QWERTY
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DYMO® Omega 
Reliëflabelmaker voor thuis.

•  Ergonomisch handvat met zachte greep 
voormeer comfort

•  Snijdt labels met eenvoudig te 
verwijderen strips

• Geleverd met een 9 mm tape
• 120 x 140 x 85 mm, 155 g

12748 S0717930 Omega

* 2 jaar garantie +1 extra jaar na registratie op dymo.com

VERGELIJKING  
VAN DE FUNCTIES 

Beschikbare labelbreedte

ARCHIVERING & ALGEMENE IDENTIFICATIE

9 mm

MODEL / FUNCTIE LetraTag 100 T LetraTag LM 160 LM 210D LM 280 LM 360D LM PnP LM 420P LM 500TS

PC-aansluiting - - Nee Nee  / Nee  /  /  / 

Lettertypes 1 1 1 1 3 +  / 3  / 8 +  / 10 +  / 

Aantal regels op scherm 2 2 1 1 2 2 Nee 4 Variabel

Lettergroottes 5 5 6 6 6 7  / 7 25

Letterstijlen - - 8 7 7 7  / 10 32

Kaderstijlen 8 8 4 8 8 8  / 8 5

Onderstrepen Ja Ja Ja Ja  / Ja  /  /  / 

Verticaal afdrukken Ja Ja Ja Ja  / Ja  /  /  / 

Afdrukken herhalen Nee Nee Nee Ja  / Ja  /  /  / 

Max. aantal afdrukregels 2 regels 2 regels 2 regels 2 regels 2 regels 2 regels Onbeperkt 4 regels Onbeperkt

Spiegelen Nee Nee Nee Ja  / Ja  /  /  / 

Barcodes Nee Nee Nee Nee  / Nee  /  /  / 

Adapter Nee Nee Optioneel Optioneel Meegeleverd Meegeleverd Meegeleverd Meegeleverd Meegeleverd

Batterijen 4 AA
(niet meegeleverd)

4 AA
(niet meegeleverd)

6 AAA
(niet meegeleverd)

6 AA
(niet meegeleverd)

Oplaadbaar
(adapter meegeleverd)

Oplaadbaar
(adapter meegeleverd)

Oplaadbaar
(adapter meegeleverd)

Oplaadbaar
(adapter meegeleverd)

Oplaadbaar
(adapter meegeleverd)

Gewicht 440 g 280 g 350 g 435 g 770 g 610 g 275 g 415 g 900 g

Grootte (cm) 23 x 10 x 23 21 x 7,9 x 6,5 20,3 x 11,8 x 4,9 16,5 x 15,5 x 6,4 20,2 x 11,4 x 5,8 19,7 x 15 x 7,1 14,1 x 13,6 x 5,3 21,5 x 10,4 x 5,7 19 x 16,5 x 9,5

Tapesysteem DYMO® LT DYMO® LT DYMO® D1 DYMO® D1 DYMO® D1 DYMO® D1 DYMO® D1 DYMO® D1 DYMO® D1

Tapebreedte 12 12 06/09/12 06/09/12 06/09/12 6/9/12/19 06/09/12 6/9/12/19 6/9/12/19/24

Tape inbegrepen
1 papier wit

12mm

1 papier wit
+ 1 plastic
transparant

12mm

1 Zwart/wit
12mm

1 Zwart/wit
12mm

1 Zwart/wit
12mm

1 Zwart/wit
19mm

1 Zwart/wit
12mm

1 Zwart/wit
19mm

1 Zwart/wit
24mm

Garantie* 2+1 jaar 2+1 jaar 2+1 jaar 2+1 jaar 2+1 jaar 2+1 jaar 2+1 jaar 2+1 jaar 2+1 jaar
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LABELS EN TAPES

DYMO® D1 Tapes 
D1 tapes speciaal voor de 
Labelmanager machines. D1 tapes 
voor kantoor en thuisbehoeften.  
Alle tapes hebben een lengte van 7m. 
.

 zwart/wit 43613 S0720780 6 mm
 zwart/geel 43618 S0720790 6 mm
 zwart/transparant 43610 S0720770 6 mm
 zwart/wit 40913 S0720680 9 mm
 zwart/blauw 40916 S0720710 9 mm
 zwart/geel 40918 S0720730 9 mm
 zwart/rood 40917 S0720720 9 mm
 zwart/transparant 40910 S0720670 9 mm
 zwart/groen 40919 S0720740 9 mm
 blauw/wit 40914 S0720690 9 mm
 rood/wit 40915 S0720700 9 mm

 zwart/wit 4501300 S0720530 12 mm
 zwart/blauw 4501600 S0720560 12 mm
 zwart/geel 4501800 S0720580 12 mm
 zwart/rood 4501700 S0720570 12 mm
 zwart/transparant 4501000 S0720500 12 mm
 zwart/groen 4501900 S0720590 12 mm
 blauw/wit 4501400 S0720540 12 mm
 rood/wit 4501500 S0720550 12 mm
 blauw /transparant 4501100 S0720510 12 mm
 wit/zwart 45021 S0720610 12 mm
 wit/transparant 45020 S0720600 12 mm
 zwart/wit 45803 S0720830 19 mm
 zwart/geel 45808 S0720880 19 mm
 zwart/rood 45807 S0720870 19 mm
 zwart/transparant 45800 S0720820 19 mm
 zwart/groen 45809 S0720890 19 mm
 zwart/blauw 45806 S0720860 19 mm
 wit/zwart 45811 S0720910 19 mm
 blauw/wit 45804 S0720840 19 mm
 zwart/transparant 53710TR S0720920 24 mm
 zwart/wit 53713 S0720930 24 mm
 zwart/goud (3 m) 2084349 2084349 12 mm
 zwart/zilver (3 m) 2084401 2084401 12 mm

* alle informatie is beschikbaar op DYMO.com

 wit/zwart 1978365 1978365 12 mm x 3 m
 wit/rood 1978366 1978366 12 mm x 3 m
 zwart/oranje 1978367 1978367 12 mm x 3 m
 zwart/wit 1978364 1978364 12 mm x 5,5 m

 zwart/wit 2093096 2093096 9 mm
 zwart/wit 2093097 2093097 12 mm
 zwart/wit 2093098 2093098 19 mm

DYMO® D1 duurzame labels* 
Je hebt al een heel goed label nodig om het hoofd te bieden aan 
kleurverlies, slijtage en loskomen. DYMO D1 duurzame labels gaan 
lang mee op veeleisende oppervlakken en blijven overeind in de 
moeilijkste omstandigheden.

Eenvoudig te
verwijderen

Bestand tegen
olie*

UV- 
bestendig

Water- 
bestendig

Temperatuur

Materiaal
Bestanden 
en bind-
middelen

Schappen Inventaris
Buiten- 

activiteiten
Gekoelde 

opslag
Te gebruiken met

Eigenschappen Toepassingen

D1
Standaard - - -18°C

tot 90°C Polyester - - Alle labelmanagers

D1 Duurzaam
-40°C

tot 80°C vinyl Alle labelmanagers

Flexibele D1 DYMO tapes® 
Nylon en Polyester tapes speciaal voor uitdagende omgevingen.  
Blijven langer zitten. Lengte van 3,5 meter. 

 Nylon  zwart/wit 16957 S0718040 12 mm x 3,5 m

Letratag tapes 
Afmetingen 12 mm x 4 m.

Plastic
 Zwart/wit 91201B S0721660
 Zwart/transparant 12267 S0721530
 Zwart/geel 91202 S0721620
 Zwart/blauw 91205 S0721650
 Zwart/rood 91203 S0721630
 Zwart/groen 91204 S0721640

Papier
 Zwart/wit 91200 S0721510

Metaal
 Zwart/Plast. Metal Arg. 91208 S0721730

Opstrijkbaar 12mmx2m
 Zwart/wit 18769 S0718850

Pack met 3 12mm x 4m
Papier wit, plastic geel,
metaal 91240B S0721800

 wit/zwart 898130 S0898130
 wit/blauw 898140 S0898140
 wit/rood 898150 S0898150
 wit/groen 898160 S0898160

Reliëftapes
Blister met 3 rollen 9mmx3m.

Value packs voor heavy users
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•  Druk duurzame labels af van 6 mm tot 24 mm inclusief doorlopende tapes,  
gelamineerde snoer- en kabelwikkels, krimpkousen en vooraf gesneden labels

•  Een levensecht afdrukvoorbeeld en weergave in kleur geven exact weer hoe  
het label eruit zal zien als het wordt afgedrukt voor gebruik op snoeren, buizen, panelen, enz.

• Ingebouwde labeltoepassingen op het beginscherm zorgen voor een probleemloze start
•  Vooraf ingestelde sjablonen verzekeren een perfecte opmaak zodat u nog meer tijd uitspaart
•  Vooraf ingestelde ontwerpen voor ongeveer 100 modellen van schakelpanelen vermijden  

giswerk naar grootte of formaat

DYMO® XTL™ 300
Een labelsysteem. Een eindeloze reeks toepassingen.
Ervaar de kracht van productiviteit.

Beschikbare labelbreedte

•  Druk duurzame labels af van 6 tot 54 mm inclusief doorlopende tapes, gelamineerde  
snoer- en kabelwikkels, krimpkousen en vooraf gesneden labels

•  Een levensecht afdrukvoorbeeld en weergave in kleur geven exact weer hoe het label  
eruit zal zien als het wordt afgedrukt voor gebruik op snoeren, buizen, panelen, enz.

•  Ingebouwde labeltoepassingen op het beginscherm zorgen voor een probleemloze start
• Dankzij het aanraakscherm wordt het maken van labels nog gemakkelijker en sneller
• Vooraf ingestelde sjablonen verzekeren een perfecte opmaak zodat u nog meer tijd uitspaart

DYMO® XTL™ 500
Een labelsysteem met de eenvoud van een aanraakscherm -maximaliseer uw productiviteit.

1873481 1873481 XTL 300 Kit AZERTY
1873488 1873488 XTL 300 Kit QWERTY
1888634 1888634 XTL 300 snijmechanisme

1873482 1873482 XTL 500 Kit AZERTY
1873489 1873489 XTL 500 Kit QWERTY
1888636 1888636 XTL 500 Li-polymer 14.8V batterij
1888662 1888662 XTL 500 AC adapter EU
1888637 1888637 XTL 500 snijmechanisme

Beschikbare labelbreedte

• DYMO XTL™ 300 Labelmaker
• Draagkoffer
• AC-oplaadadapter
• USB-kabel
• Oplaadbare lithiumpolymeerbatterij

•  (1) 24 mm x 7 m universele vinyl, zwartwitte 
cartridge

•  (1) 21 mm x 39 mm gelamineerd snoer/
kabelwikkel, zwart op wit, 150 labels

• Draagkoord
• Beknopte handleiding

Verpakkingsinhoud
• DYMO XTL™ 500 Labelmaker
• Draagkoffer
• AC-oplaadadapter
• USB-kabel
• Oplaadbare lithiumpolymeerbatterij

•  (1) 54 mm x 7 m universele vinyl,  
zwartwitte cartridge

•  (1) 38 mm x 39 mm gelamineerd snoer/
kabelwikkel, zwart op wit, 150 labels

• Beknopte handleiding

Verpakkingsinhoud

Universeel vinyl
Ideaal voor toepassingen binnen en buiten. Verkrijgbaar in een uitgebreid assortiment van 
kleuren die voldoen aan de OSHA-, ANSI- en ISO-kleurnormen.

12mm 19mm 24mm
 zwart/wit - - - - 1868753 1868753
 wit/rood 1868761 1868761 - - 1868763 1868763
 zwart/geel 1868771 1868771 1868772 1868772 1868773 1868773
 wit/groen - - - - 1868783 1868783
 witt/zwart - - - - 1868798 1868798

Gelamineerde snoer-/kabelwikkel vinyl
Voorgesneden, gelamineerde snoer- en kabelwikkels beschermen de bedrukte oppervlakken 
tegen blootstelling aan olie, oplosmiddelen, water, verkleuring
en slijtage.

 zwart/wit 1868708 1868708 38 x 39 mm

Labels XTL™

Compatibel met alle DYMO XTL labelmakers.

UL-erkend als een component volgens UL 969.

Flexibele vlaglabels & kabelwikkels
Voor het labelen van snoeren, kabels en ronde oppervlakken. Elk label is gemaakt van duurzaam 
en flexibel nylon dat is ontworpen zodat het voldoet aan de normen en blijft kleven. Het 
scheurvaste materiaal is bestand tegen schade wanneer het door nauwe
ruimtes of kabelbuizen getrokken wordt.

 zwart/wit 1868806 1868806 12 mm
 zwart/wit 1868807 1868807 19 mm
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Permanent vlak oppervlak
Voor de etikettering van panelen, blokken, stekkers, planken, bakken, balken en
Bovendien worden labels met een permanent vlak oppervlak onderscheiden door hun briljante. 
Zorgt voor een professionele uitstraling van uw werk.  

 zwart/wit 1868737 1868737 12 mm
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•  De Rhino™ 5200 is stevig, veelzijdig, uitgerust met tijdsbesparende functies,  
en voldoet aan alle ANSI- en TIA/EIA-606-A labelindustrienormen. 

•  Druk gewoon op een gepatenteerde Rhino “Sneltoets” om tekst automatisch  
te vergroten of te verkleinen, te spatiëren en op te maken voor perfecte schakelpaneellabels. 

•  Druk vervolgens op een andere sneltoets om passende kabelvlag- of voorpaneellabels af 
te drukken, zonder alles opnieuw te typen. U drukt gelijk welk label even eenvoudig af: 
modulelabels, labels met vaste lengte, horizontale en verticale snoerwikkels en labels voor 
aansluitblokken, enz. 

•  Druk ook Code 39- en Code 128-streepjescodes af. Krijg toegang tot meer dan 100 
industriesymbolen, breukgetallen en leestekens met slechts enkele snelle invoer. 

Rhino™ 5200 harde kofferset
Makkelijk te dragen etiketteringsprinter voor industriële professionals

Beschikbare labelbreedte

• Drukt op tapes van 6/9/12/19 mm breed
•  De exclusieve ‘Hot Keys’ vergroten of verkleinen, spatiëren en maken automatisch 

labeltekst op voor specifieke industriële toepassingen
•  Snelle en vlotte tekstinvoer met behulp van het toetsenbord zoals bij een computer met 

landspecifieke indeling
•  De toets ‘Custom’ voorkomt onnodige herhaling: Pas de instellingen aan en bewaar deze 

voor een geïndividualiseerde labelopmaak
• Meegeleverd 1 tape D1 12 mm Zwart/wit
• 17,6 x 11,6 x 6, 460g

DYMO® Rhino™ 4200
Compact, tijdbesparend labeltoestel voor vaklui die vaak op verplaatsing zijn.

Beschikbare labelbreedte

RH4200A S0955970 AZERTY
RH4200Q S0955990 QWERTY

841400 S0841470 RH 5200

ARCHIVERING & ALGEMENE IDENTIFICATIE

Industriële labels
Nylon
Scheurvast materiaal voor het labelen van 
snoeren, kabels en ronde oppervlakken.

Vinyl
Ideaal voor kleurcodering en gebruik buitenshuis. 
Verkrijgbaar in een uitgebreid assortiment van 
kleuren die voldoen aan de OSHA-, AnsIen
ISO-kleurnormen.

Permanent Polyester
De permanente lijmlaag is langdurig bestand 
tegen vocht, extreme temperaturen en UV-licht. 
Labels zullen ook na lange tijd niet omkrullen of 
loslaten. De tape is UL-erkend als onderdeel van 
de UL969-norm en daarnaast RoHC-conform.

Warmte krimp tape voor kabels
De polyolefin krimpkousen leveren een schone 
en permanente markering voor een groot aantal 
verschillende kabeldiameters. De krimpkousen 
bestaan uit een niet-klevende, maar permanente 
polyolefinoplossing om uw snoeren en kabels te 
identificeren en te beschermen. 

OMGEVING

OPPERVLAK Temperatuur -40°C -80°C UV- bestendig Bestand tegen olie Water bestendig Bestand tegen
chemicaliën Tapes in kleuren

Kabel
Nylon

Warmte krimp tape voor 
kabels

Vinyl
Warmte krimp tape voor 

kabels

Vinyl
Warmte krimp tape voor 

kabels

Vinyl
Warmte krimp tape voor 

kabels

Vinyl
Warmte krimp tape voor 

kabels
Vinyl

Gebogen 
oppervlak

Nylon
Vinyl

Vinyl
Nylon Vinyl Vinyl

Nylon Vinyl Vinyl

Vlak oppervlak
Permanent Polyester

Vinyl
D1 tapes

Permanent Polyester
Vinyl

D1 tapes

Permanent Polyester
Vinyl

D1 tapes

Permanent Polyester
Vinyl

D1 tapes

Permanent Polyester
Vinyl

Vinyl 
D1 tapes

Getextureerde 
oppervlakte

Permanent Polyester
Nylon

Vinyl
Permanent Polyester

Vinyl
Permanent Polyester

Vinyl
Permanent Polyester

Vinyl
Permanent Polyester Vinyl

Eigenschappen IND labels
Gemakkelijk te verwijderen achterstrip voor een probleemloze aanbrenging

Vetgedrukt = beste optie     Als tweede = alternatieve optie     in Cursief = op kantoor

1296 19 mm
1296 19 mm

Elementen gecertificeerd om UL 969 en RoHs normen te beantwoorden.

12mm 19mm
Ref Adveo Ref Dymo Ref Adveo Ref Dymo

Vinyl - 5,5 m

 zwart/wit 18444 18444 18445 18445

 zwart/geel 18432 18432 18433E 18433

Nylon flexible - 3,5 m

 zwart/wit 18758 18488 18759 18489



A
1kg

100kg

B
2kg

C
5kg

D
10kg

E

50kg

180kg

F

G

204

WEEGSCHALEN
Alle post- en pakketweegschalen zijn uitgerust met:

postweegschalen M1  M2

USB postweegschalen M5  M10

USB pakketweegschalen S50  S180

• Compacte en nauwkeurige weegschalen voor
 het wegen van enveloppen en pakketten
S928980 DYMO M1
S092899 DYMO M2

DYMO® -postweegschalen
Bereken het precieze gewicht van enveloppen 
en pakketten tot maximaal 2 kg

• Compacte en nauwkeurige weegschalen voor
 het wegen van enveloppen en pakketten
•    Werkt met Windows® XP, Windows Vista™, 

Windows® 7, Windows® 8 of Mac OS® v10.4 of later
S0929 DYMO M5 
S092901 DYMO M10

DYMO® USB-postweegschalen
Onze meest veelzijdige weegschalen wegen 
enveloppen en pakketten tot maximaal 10 kg

•  Voorzien van een draagrand rondom om de weegschaal 
eenvoudig te verplaatsen – hiermee kunt u de weegschaal 
naar zware pakketten dragen in plaats

 van andersom
•  Dankzij het demonteerbare lcd-scherm kunt u het gewicht 

handig vanuit uw hand of van op de muur aflezen
• Werkt met Windows® XP, Windows Vista™,
 Windows® 7, Windows® 8 of Mac OS® v10.4 of later
S092902 DYMO S50 
S092903 DYMO S100
S929040 DYMO S180

DYMO® USB-pakketweegschalen
USB VERZENDINGEN – ‘heavy-duty’ draagbare 
weegschalen voor pakketten tot maximaal 180 kg

Eigenschappen van de 
weegschalen

A. postweegschaal 
M1

B. postweegschaal 
M2

C. postweegschaal 
USB M5

D. postweegschaal
USB M10

E. pakketweegschaal
USB S50

F. pakketweegschaal
USB S100

G. pakketweegschaal
USB S180

Ref S928980 S092899 S0929 S092901 S092902 S092903 S929040

Maximaal laadvermogen 1 kg 2 kg 5 kg 10 kg 50 kg 100 kg 180 kg

Minimaal laadvermogen 2 g 2 g 4 g 4 g 0.5 kg 0.5 kg 1 kg

Gewichtdisplay 
(schakelmogelijkheid tussen 
kg <-> lb)

0 kg 000 g 0 kg 000 g 0 kg 000 g 0 kg 000 g 0.0 kg 0.0 kg 0.0 kg

Gewichtsinterval 1 g 1 g 2 g 2 g 100 g 100 g 100 g

Toets ‘Hold’ (zodat het gewicht 
op het display blijft staan)

Ja Ja JA (+ led-indicator) JA (+ led-indicator) Ja Ja Ja

Demonteerbaar lcd-display 
(draagbaar of bevestigd aan 
de muur)

— — — — Ja Ja Ja

Stroombron
(exclusief batterijen)

3 x AAA-batterijen 3 x AAA-batterijen
USB-kabel

of 3 x AAA-batterijen
USB-kabel

of 3 x AAA-batterijen

USB-kabel, 
wisselstroomadapter
of 3 x AAA-batterijen

USB-kabel, 
wisselstroomadapter
of 3 x AAA-batterijen

USB-kabel, 
wisselstroomadapter
of 3 x AAA-batterijen

Afmetingen platform 15 x 15 cm 15 x 15 cm 20 x 20 cm 20 x 20 cm 30 x 30 cm 30 x 30 cm 30 x 30 cm

Garantie* 2+ 1 jaar 2+ 1 jaar 2+ 1 jaar 2+ 1 jaar 2+ 1 jaar 2+ 1 jaar 2+ 1 jaar

* 2 jaar garantie +1 extra jaar na registratie op dymo.com

•  de 'Hold'-functie: hiermee vergrendelt u het gewichtsdisplay 
gedurende tien seconden nadat het voorwerp is verwijderd – handig 
wanneer grote pakketten of enveloppen het zicht op het display 
belemmeren

•   de Tarrafunctie: hiermee kunt u voorwerpen in een houder wegen, 
zonder het gewicht van de houder

•   de automatische uitschakelfunctie wanneer de weegschaal niet wordt 
gebruikt – bespaart energie (3 x AAA, niet meegeleverd)
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Beletteringsystemen - Brother

Beletteringsysteem P-touch H110  
• Display: 1 regel van 16 tekens
• 3 lettertypen, 15 kaders,  

253 symbolen
• Tape: TZe 3,5 tot 12 mm
• Ft 11,1 x 20,4 x 5,8 cm
• Werkt op 6 AAA batterijen of  

netvoeding adapter AD-24ES  
(beide exclusief)

• Inclusief tape TZe-231 (4 m)  

PTH110 azerty toetsenbord  verp/1
PTH110Q qwerty toetsenbord  verp/1

Beletteringsysteem  
P-Touch PT-D210VP  
• Azerty toetsenbord
• Display: 1 regel van 15 tekens
• 14 lettertypen, 97 kaders, 617 symbolen
• Tape: TZe 3,5 tot 12 mm
• Ft 15,7 x 14,9 x 6,8 cm
• Werkt op 6 AAA batterijen (exclusief) of netvoeding adapter  

AD-24ES (inclusief)
• Inclusief tape TZe-231 (4 m)  

PTD210V  verp/1

Beletteringsysteem  
P-Touch PT-D400  
• Azerty toetsenbord
• Bureaumodel
• Display: 3 regels van 20 tekens met print preview
• 14 lettertypen, 99 kaders, 617 symbolen
• Tape: TZe 3,5 tot 18 mm
• Ft 18,8 x 17,7 x 7,2 cm
• Werkt op 6 AA batterijen of netvoeding adapter AD-E001  

(beide exclusief)
• Inclusief tape TZe-241 (4 m)  

PTD400  verp/1

Beletteringsysteem P-Touch PT-D450VP  
• Azerty toetsenbord
• Display: 3 regels van 20 tekens met print preview
• 14 lettertypen, 99 kaders, 617 symbolen
• Tape: TZe 3,5 tot 18 mm
• Ft 18,8 x 17,7 x 7,2 cm
• Werkt op 6 AA batterijen (exclusief) of netvoeding adapter  

AD-E001 (inclusief)
• Inclusief tape TZe-241 (4 m)  

PTD450V  verp/1

Beletteringsysteem  
P-Touch D600VP  
• Azerty toetsenbord
• Display: 3 regels van  20 tekens met print preview
• 14 lettertypen, 99 kaders, 617 symbolen
• Ontwerp en print label vanaf uw PC of Mac
• Automatisch snijmechanisme
• Tape: TZe 3,5 tot 24 mm
• Ft 20,1 x 19,2 x 8,6 cm
• Werkt op 6 AA batterijen (exclusief) of netvoeding adapter  

AD-E001 (inclusief)
• Inclusief tape TZe-251 (4 m) en koffer  

PTD600V  verp/1

Beletteringsysteem  
PT-E550WVP  
• Azerty toetsenbord
• Display: 3 regels van 16 tekens
• 14 lettertypen, 154 kaders, 384 symbolen
• 9 barcode protocollen
• Tape: TZe 3,5 tot 24 mm
• Ft 12,6 x 25 x 9,4 cm
• Werkt op 6 AA batterijen (LR6/HR6) (exclusief) of BA-E001 herlaad-

bare batterij en netvoeding adapter AD-E001 (beide inclusief)
• Inclusief 2 TZe-tapes: TZe-S651 (8 m) en TZe-FX231 (8 m)  

P550WVP   verp/1

Beletteringsysteem P-Touch Cube  
• Compatibel met PC en Mac (via USB) en iOS en Android 

smartphones/tablets (via Bluetooth)
• Printsnelheid: 20 mm/s
• Tape: TZe 3,5 tot 24 mm
• Ft 12,8 x 6,7 x 12, 8 cm
• Werkt op een oplaadbare Li-ion batterij (inclusief)
• Inclusief tape Tze-251 (4 m) en USB-kabel  

PTP710B   verp/1
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Beletteringsystemen - Brother

Beletteringsysteem QL-800 serie  
• USB-aansluiting voor snelle en gemakkelijke instelling
• Print labels tot 62 mm breed vanaf uw PC of Mac
• Printsnelheid: 148 tot 176 mm/s
• Printresolutie: 300 x 300 dpi (standaard), 300 x 600 dpi  

(hoge resolutie)
• Ingebouwde labeldesign-software; eenvoudig klikken en starten
• Print in zwart en rood - geen inkt of toner nodig
• Geïntegreerde labelsnijder om labels op maat te maken
• Tape: DK-rollen  

QL800 ft 12,5 x 21,3 x 14,2 cm  verp/1
QL810W ft 12,5 x 23,4 x 14,5 cm, met wifi  verp/1
QL820NW ft 12,5 x 23,4 x 14,5 cm, met wifi, ethernet en Bluetooth  verp/1

Beletteringsysteem QL-600  
• USB-aansluiting voor snelle en gemakkelijke 

instelling
• Print labels tot 62 mm breed vanaf uw PC of Mac
• Printsnelheid: 71 mm/s
• Printresolutie: 300 x 300 dpi
• Geïntegreerde labelsnijder voor de exacte  

lengte van het vereiste label (tot 1 meter lang)
• Ft 12,8 x 22,1 x 15,3 cm  

QL600  verp/1

Beletteringsysteem QL-1100 serie  
• USB-aansluiting voor snelle en gemakkelijke instelling
• Print labels tot 103,6 mm breed vanaf uw PC of Mac
• Printsnelheid: 110 mm/s
• Printresolutie: 300 x 300 dpi
• Ingebouwde labeldesign-software; eenvoudig klikken 

en starten
• Geïntegreerde labelsnijder om labels op maat te 

maken
• Tape: DK-rollen
• Ft 17 x 22,2 x 15,1 mm  

QL1100 zonder wifi, ethernet en Bluetooth  verp/1
QL1110N met wifi, ethernet en Bluetooth  verp/1

Beletteringsysteem VC-500W  
• Gebruikt ZINK® Zero-Ink® Printing Technology om kleurenlabels te printen zonder inkt
• Printsnelheid: 8 mm/s
• Printresolutie: 313 dpi
• Tape: CZ 9 mm tot 50 mm
• Ft 11,3 x 11,6 x 9,6 cm
• Netvoeding (inclusief)
• Inclusief: CZ-1004 25 mm x 5 meter en CK-1000 50 mm reinigingsrol  

VC500W   verp/1
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Tapes en etiketten

Premium tape voor P-Touch  
• Sprankelende afwerking voor een premium touch
• Compatibel met P-touch labelprinters met het TZ- of TZe-logo  

Zwart/goud
TZEPR83 12 mm   verp/1
TZEPR85 24 mm  verp/1

Cadeaulint voor P-Touch  
• 12 mm breed, 4 m lang
• Lint van hoge kwaliteit
• Zorgt voor duurzame, makkelijk leesbare resultaten
• Compatibel met P-touch labelprinters met het TZ- of TZe-logo  

TZER234 goud op wit  verp/1
TZERE34 goud op roze  verp/1
TZERW34 goud op wijnrood  verp/1
TZERN34 goud op marineblauw  verp/1
TZER231 zwart op wit  verp/1

Etiketten voor beletteringsystemen QL    

DK11201 standaard adres, ft 29 x 90 mm, papier, 400 etiketten verp/1
DK11208 groot adres, ft 38 x 90 mm, papier, 400 etiketten verp/1
DK11209 klein adres, ft 29 x 62 mm, papier, 800 etiketten verp/1
DK11202 verzendlabels, ft 62 x 100 mm, papier, 300 etiketten verp/1
DK11204 multifunctioneel etiket, ft 17 x 54 mm, papier, 400 

etiketten 
verp/1

Tape voor beletteringsystemen QL    

DK22205 witte tape van 62 mm x 30,48 m, papier verp/1
DK22210 witte tape van 29 mm x 30,48 m, papier verp/1
DK22211 witte tape van 29 mm x 15,24 m, plastic verp/1
DK22212 witte tape van 62 mm x 15,24 m, plastic verp/1
DK22606 gele tape van 62 mm x 15,24 m, plastic verp/1

Kleurenlabels voor  
VC-500W  
• CZ tape kleurlabels voor  

VC-500W  

CZ1001 CZ-tape 9 mm  verp/1
CZ1002 CZ-tape 12 mm  verp/1
CZ1003 CZ-tape 19 mm  verp/1
CZ1004 CZ-tape 25 mm  verp/1
CZ1005 CZ-tape 50 mm  verp/1

Linten voor P-Touch (lengte 8 m) T2C-tapes

Breedte

Kleur 6 mm 9 mm 12 mm 18 mm 24 mm 36 mm

Zwart op transparant TZE111 TZE121 TZE131 TZE141 TZE151 -

Zwart op mat transparant TZEM31

Wit op transparant TZE135

ABC... TZE211 TZE221 TZE231 TZE241 TZE251 TZE261

Extra klevend TZES221 TZES231 TZES241 TZES251

Gelamineerd - TZEF241

ABC... TZE611 TZE621 TZE631 TZE641 TZE651 TZE661

ABC... TZEB31 TZEB51

ABC... - TZE521 TZE531 TZE541 TZE551 -

ABC... - TZE721 TZE731 TZE741 TZE751 -

ABC... - TZE421 TZE431 TZE441 TZE451 TZE461

ABC... - - TZE535 - - -

ABC... - - TZE435 - - -

ABC... TZE315 TZE325 TZE335 TZE345 TZE355 -

ABC... - TZE223 TZE233 TZE243 TZE253 -

ABC... - TZE222 TZE232 TZE242 TZE252 -

verp/ 1 1 1 1 1 1

Wit/zilver
TZEPR93 12 mm  verp/1
TZEPR95 24 mm  verp/1
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A LASTING IMPRESSION

Met de Badgy alles-in-één oplossing, print je gemakkelijk en on-demand uw gepersonaliseerde 
badges op plastic kaarten: Werknemers of bezoekers badges, Lidmaatschapskaarten, 
Evenementsbadges, Studentenkaarten, Cadeaux en fideliteitskaarten, etc.

Onderscheid jezelf
Zelf je plastic badges personaliseren en afdrukken

KIES UW BADGY OPLOSSING

ref: BDG200ref: BDG100

 Badgy100 plastic kaart printer
  •  Enkelzijdig afdrukken met een boord van slechts 1,35 mm
  • 45 sec / kleurkaart (80 kaarten / uur)
 Gratis online template bibliotheek
 Evolis Badge Studio® kaart design software

 (standaard versie)
 50 PVC dikke blanco plastic kaarten (0,76 mm)
 Kleurenlint voor 50 afdrukken

 Badgy200 plastic kaart printer
  • Enkelzijdige randloze afdrukken
  • 38 sec / kleurkaart (95 kaarten / uur)
 Gratis online template bibliotheek
  Evolis Badge Studio® + kaart design software  
(met geavanceerde database- import)

 100 PVC dikke blanco plastic kaarten (0,76 mm)
 Kleurenlint voor 100 afdrukken

REF VERBRUIKSMATERIALEN

BGP0001
Badgy verbruikers set 
1 kleuren  lint YMCKO voor 100 afdrukken
100 dikke PVC kaarten (0,76 mm-30 mil) voor Badgy

BGR0100 Badgy YMCKO kleuren lint
100 afdrukken/lint voor Badgy

BGR0500 Badgy Zwarte lint Badgy
500 afdrukken/lint voor Badgy

BGC0030 100 dikke PVC kaarten (0,76 mm - 30 mil)
voor Badgy

BGC0020 100 dunne PVC kaarten (0,50 mm - 20 mil)
voor Badgy

REF SOFTWARE

UPG001 Upgrade naar Badge Studio®+ voor 1ste 
generatie Badgy uitvoering en Badgy100

REF ACCESSOIRES

A5311 Vervoer tas Badgy

ACL008 Compleet rinigingsset voor Badgy
2 X T-Kaart en 1 Pen voor Badgy

1440001 Klevende clip Badgy (22 x 12 mm maat) 
- 100U

1457010 Koffer voor Badgy badges (koffer voor de 
opslag van 86 badges) - 1U

1455000 Waterdichte kaarthouder ClearBox (10U)

REF GARANTIE-UITBREIDINGEN

BD212PR Garantie verlenging Badgy100 en 200 + 
1 jaar (Ophalen en terugsturen)

BD224PR Garantie verlenging Badgy100 en 200 + 
2 jaar (Ophalen en terugsturen)

AAAAA
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DESIGN. ECO. BUSINESS
Betrouwbare rekenmachines

Office
SDC-444S
• 12-cijferig display
• Dubbele geheugenfunctie
• Mark-up functie
• Zonnecellen en batterij

QUALITY ON YOUR DESK. Maximaliseer jouw productiviteit op kantoor! Kies de rekenmachine die het beste 
bij jou past!

Office
SDC-810
• 10-cijferig display
• Geheugenfunctie
• Wortelfunctie
• Zonnecellen en batterij

Office
SDC-812

• 12-cijferig display
• Geheugenfunctie

• Wortelfunctie
• Zonnecellen en batterij

Office
SDC-805

• 8-cijferig display
• Geheugenfunctie

• Wortelfunctie
• Zonnecellen en batterij

Office
ECC-210 Eco Complete
ECC-310 Eco Complete
• Van 70% gerecycled plastic
• Verpakking volledig van
   gerecycled papier 
• Zonnecellen

Office
WR3000
• 12-cijferig display
• Zonnecellen en batterij
• Tax-Functie
• Onbreekbare body
• Water en stofdicht
• Rubberen randen
• Automatische
   slaapmodus

THE OFFROADER. Water en stofdicht.CITIZEN ECO COMPLETE = ECO5.
Milieuvriendelijk.

DESIGN COUNTS. Trendy design en frisse, moderne kleuren. Gegarandeerd een eye-catcher op je bureau.

Code Model Kleur Cijfers Power Batterij Geheugen Mark-
up BTW +/- √ €/$/£/¥.. Afmetingen 

(mm)
Gewicht 

(g)
    SDC805 SDC-805 zwart 8 solar/batterij GP189 1 - - 	 - 	 - 124 x 102 x 25 82
    SDC810B* SDC-810 zwart 10 solar/batterij GP189 1 - - 	 	 - - 124 x 102 x 25 94
    SDC812** SDC-812 zwart 12 solar/batterij GP189 1 - - 	 	 - - 124 x 102 x 25 94
    SDC444S SDC-444S zwart 12 solar/batterij GP189 2 	 - 	 	 	 - 153 x 199 x 31 209
    ECC210 ECC-210 zwart 8 solar - 1 - - 	 - 	 - 143 x 102 x 30 102
    ECC310 ECC-310 zwart 12 solar - 1 	 - 	 	 	 	 173 x 107 x 34 186
    WR3000*** WR3000 zwart 12 solar/batterij AG-13(LR44) 3 - 	 	 	 	 - 152 x 105 x 38 140
    CDC80 CDC-80 zilver 8 solar/batterij GP189 1 	 	 	 - 	 - 135 x 108 x 25 104
    CDC100 CDC-100 zilver 10 solar/batterij GP189 1 	 	 	 - 	 - 135 x 108 x 25 104
    CX32N CX-32N wit/zwart 12 batterij/netspanning CR-2032 1 - 	 - - 	 226 x 147 x 68 410
    CX123N CX-123N wit/zwart 12 netspanning CR-2032 2 	 	 	 - - - 267 x 202 x 77 739

Office
CDC-100 Allrounder

• 10-cijferig display
• BTW-functie

• Mark-up functie
• Geheugenfunctie

• Zonnecellen en batterij

Printing
CX-123N

• 12-cijferig display
• 2-kleuren print

• BTW-functie
• Mark-up functie

• Eindtotaalfunctie
• Netspanning

Printing
CX-32N
• 12-cijferig display
• 2-kleuren print
• Valuta-omrekenfunctie
• BTW-functie
• Item telling
• Batterij en netspanning

Office
CDC-80 Allrounder
• 8-cijferig display
• BTW-functie
• Mark-up functie
• Geheugenfunctie
• Zonnecellen en batterij

Er zijn ook anderskleurige varianten te verkrijgen voor: 
*    SDC810B: SDC810W (wit), SDC810G (groen), SDC810R (roze) en SDC810M (marineblauw)
**   SDC812: SDC812W (wit), SDC812G (groen), SDC812R (roze) en SDC812M (marineblauw) 
***  WR3000: WR3000G (grijs), WR3000B (blauw) en WR3000O (oranje)
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Ordernr. Modellen Voeding Afmetingen Gewicht

NW276AA HP 10s+
Solar & Batterij 

(LR44 × 1)
147 × 77 × 15 mm 92 g

NW277AA HP 300s+
Solar & Batterij 

(LR44 × 1)
153 × 79 × 15 mm 112 g

F2215AA HP 35s Batterij (CR2032 × 2) 160 × 81 × 14 mm 125 g

F2231AA
HP 12c 

Platinum
Batterij (CR2032 × 2) 129 × 80 × 15 mm 116 g

NW239AA HP 10bII+ Batterij (CR2032 × 2) 145 × 80 × 12 mm 85 g

2AP18AA HP Prime G2 Batterij (Li-Ion) 182 × 86 × 14 mm 228 g

HP 10s+

HP 35s

HP Prime G2

HP 300s+

HP 10bII+

HP 12c Platinum

Rekenmachines voor studenten en professionals

Wetenschappelijke rekenmachine

Eenvoudige berekeningen
in wiskunde  en wetenschap
• 2-regelig display voor 12 tekens
• Gebruiken voor: Algemene wiskunde; 

Algebra; Statistiek; Trigonometrie
• Ideaal voor examens – het aantal 

getoonde decimalen is met één
druk op de knop aan te passen

• Snel en gemakkelijk wiskundige
en wetenschappelijke problemen 
oplossen met ruim 240 functies

Wetenschappelijke rekenmachine

HP’s beste wetenschappelijke
rekenmachine
• LCD display met 2 regels x 14 tekens;

regelbaar contrast
• 30 KB Memory, Memory registers: 800
• Gebruiken voor: Techniek; Landmeet-

kunde; Wetenschap; Geneeskunde
• RPN en algebraïsche invoer
• HP Solve applicatie voor het oplossen

van vergelijkingen

Touchbediening, full-colour en CAS
• Groot 3,5-inch diagonaal multi-touch 

display
• Toegestaan voor examens
• Gebruiken voor: Engineering; ICT; 

Goniometrie; Statistiek; Meetkunde; 
Biologie; Chemie; Natuurkunde

• Onderzoek wiskundige concepten 
met dynamische geometrie

toepassingen en spreadsheet-
applicaties

Financiële rekenmachine

Beste keuze voor professionals en studenten
• LCD display met 1 lijn x 10 tekens, instelbaar 

contrast
• Gebruiken voor: Vastgoed; Banking; Financiën; 

Zakelijke studies; Accounting
• RPN en algebraïsche invoer

CFA; GARP FRM
• Oplossingen in een handomdraai met de meer 

dan 130 ingebouwde functies en een geheugen 

• Geheugen registers: 20

Wetenschappelijke rekenmachine

Model met Text Book Display
• 4-regelige tekstdisplay voor 15 tekens
• Gebruiken: Algemene wiskunde; 

Algebra; Statistiek; Trigonometrie
• Gebruik een volledige bibliotheek met 

algebraïsche, logaritmische, trigono-
metrische en hyperbolische functies 
en hun inverse functies

• Los wiskundige en wetenschappelijke

ingebouwde functies

Financiële rekenmachine

Universeel hulpmiddel

berekeningen
• LCD display met 1 regel × 12 tekens, 

regelbaar contrast
• Ingebouwde functies: 170+
• Gebruiken voor: Accountency;

Bankieren; Zakelijke studies; Finance;
Wiskunde; Vastgoed; Natuurwe-
tenschap; Statistiek; Algebra

• U kunt tot 22 getallen in geheugen-
registers opslaan voor later gebruik

• Antwoorden verschijnen met een 
nauwkeurigheid van 12 decimalen

• 22 geheugenregisters

Ordernr. Modellen Voeding Afmetingen Gewicht

NW276AA HP 10s+ Solar & Batterij
(LR44 × 1) 147 × 77 × 15 mm 92 g

NW277AA HP 300s+ Solar & Batterij
(LR44 × 1) 153 × 79 × 15 mm 112 g

F2215AA HP 35s Batterij (CR2032 × 2) 160 × 81 × 14 mm 125 g

F2231AA HP 12c 
Platinum Batterij (CR2032 × 2) 129 × 80 × 15 mm 116 g

NW239AA HP 10bII+ Batterij (CR2032 × 2) 145 × 80 × 12 mm 85 g

G8792AB HP Prime Batterij (Li-Ion) 182 × 86 × 14 mm 228 g



EL-M711GGY EL-337C

EL-1750V CS-2635RHGYSE

EL-243S EL-250S
› 8-cijferige display
› Onafhankelijk geheugen
› Percentages (%)
› Wortel ( )
› Tekenomzetting (+/–)

› 8-cijferige display
› Belastingberekening +/–
› Onafhankelijk geheugen (M) 
› Afronding met 3 decimalen
› Percentages (%) 
› Decimalen selector

› 10-cijferige opstaand display
› Omrekenen van valuta
› Belastingberekening +/–
› Onafhankelijk geheugen (M)
› 00 toets
› Afronding met 3 decimalen
› Percentages (%) 
› Tekenomzetting (+/–)

› 12-cijferige display
› Printkleur: zwart, rood
› Afdruksnelheid: 2,0 lijnen/sec.
› Afronding met 3 decimalen
› Kostprijs, verkoopprijs en marge
› Belastingberekening +/–
› 00 toets, percentages (%)
› Gemiddelde berekening (AVG)
› Onafhankelijk geheugen (M)
› Totaalsomfunctie (GT)
› Tekenomzetting (+/–)
› Correctietoets ( )
› Optelling artikelen
› Decimalen selector
› Afronding functie

› 12-cijferige display
› Printkleur: zwart, rood
› Afdruksnelheid: 4,3 lijnen/sec.
› Omrekenen van valuta
› Belastingberekening +/–
› Onafhankelijk geheugen (M)
› Afronding met 3 decimalen
› Tekenomzetting (+/–)
› 00 toets, percentages
› Optelling artikelen
› Correctietoets
› MU-functie
› Resume-functie
› Decimalen selector
› Afronding functie

› 12-cijferige beweegbaar
display

› Omrekenen van valuta
› Belastingberekening +/–
› Onafhankelijk geheugen (M)
› 00 toets, percentages (%) 
› Afronding met 3 decimalen
› Tekenomzetting (+/–) 
› Totaalsomfunctie (GT)
› Resume-Functie
› Decimalen selector
› Afronding functie
› Laatste cijfer correctietoets

Ordernr. Modellen Kleur Cijfers Voeding Batterij Afmetingen Gewicht

EL243S EL-243S Grijs 8 Solar & Batterij LR54 × 1 105 × 64 × 11 mm 51 g

EL250S EL-250S Grijs 8 Solar & Batterij LR54 × 1 116 × 71 × 17 mm 58 g

ELM711G EL-M711GGY Grijs 10 Solar & Batterij LR44 × 1 152 × 100 × 33 mm 130 g

EL337C EL-337C Grijs 12 Solar & Batterij LR44 × 1 175 × 108 × 22 mm 165 g

EL1750V EL-1750V Grijs 12 Batterij & opt. adapter AA × 4 230 × 150 × 52 mm 455 g

CS2635R CS-2635RHGYSE Grijs 12 Power supply CR2032 × 1 345 × 250 × 87 mm 2 000 g



Doe goede zaken: met POS-systemen van Sharp

Ook verkrijgbaar in zwart.

Ook verkrijgbaar in zwart.

Ook verkrijgbaar in lichtgrijs.

Ook verkrijgbaar
in lichtgrijs.

XE-A137: KLEIN HORECA EN MKB

XE-A177: MKB

• 1-station met drop-in thermische printer, heldere gebruikers display
• Papierbesparende elektronisch journaal functie
• 8 Omzetgroepen met 12 karakters tekst, maximaal 200 PLU‘s met 12 karakters tekst
• Gedetailleerd dag- en periode-transactierapport
• „HELP“ toets functie voor snelle afdruk van programmeer- en gebruikersinstructie
• SD-kaartslot type normaal SDHC 4-32Gb voor backup en dataoverdracht

• Multi-regelig LCD-display operator, 16 cijfers, draaiende grote LED klantendisplay
• 99 afdelingen met 16-punten-tekst, 2.000 items met 16-punten-text, geopend prijsinformatie mogelijk
• Elektronisch journaal gegevensregistratie om papier te besparen
• Dagelijks / maandelijkse transactiemeldingen, overlappende klerk functie
• Afdeling verslag aan de belangrijkste groep, PLU rapport van materiaal groep
• 25 operator via toegangscode, exploitant naam met een 12-punten-Text
• SD-kaartslot type normaal SDHC 4-32Gb voor backup en dataoverdracht

XE-A207: MKB

• Verstelbaar en helder LCD-bedieningsdisplay
• Snelle en stille thermische printer
• Eenvoudig te programmeren
• 99 omzetgroepen en tot 2.000 PLU‘s
• Elektronisch journaal, onscreen inzien van elektronisch journaal
• SD-kaartslot type normaal SDHC 4-32Gb voor backup en dataoverdracht
• Automatische BTW-berekening

• Vuil- en vochtbestendig vlak toetsenbord
• Tafelfunctie met gedetailleerde bonverwerking
• SD-kaartslot type normaal SDHC 4-32Gb voor backup en dataoverdracht
• Verstelbaar en helder LCD-bedieningsdisplay
• Snelle en stille thermische printer
• Eenvoudig te programmeren
• Vlak toestenbord met 70 directe artikeltoetsen
• Elektronisch journaal voor een volledige audittrail zonder papierverspilling

• Snelle en stille dubbele thermische printer
• Mogelijkheid om ‚plug en play‘-barcode te koppelen
• SD-kaartslot type normaal SDHC 4-32Gb voor backup en dataoverdracht
• Verstelbaar en helder LCD-bedieningsdisplay
• Eenvoudig te programmeren
• 99 omzetgroepen en tot 10.000 PLU‘s met 16 karakters
• Overlappende bediende voor max. 4 gebruikers
• Snelle en accurate prijsinvoer door ondersteunende barcodescanningfunctionaliteit

XE-A217: HORECA

XE-A307: MKB

Ordernr. Modellen Kleur Afmetingen Gewicht

A137BK XE-A137BK Zwart 335 × 360 × 190 mm 5 kg

A137WH XE-A137WH Grijs 335 × 360 × 190 mm 5 kg

A177BK XE-A177BK Zwart 349 × 390 × 300 (335*) mm 8 kg

A177WH XE-A177WH Grijs 349 × 390 × 300 (335*) mm 8 kg

A207B XE-A207B Zwart 360 × 425 × 330 (365*) mm 11 kg

A207W XE-A207W Grijs 360 × 425 × 330 (365*) mm 11 kg

A217B XE-A217B Zwart 360 × 425 × 330 (365*) mm 11 kg

A217W XE-A217W Grijs 360 × 425 × 330 (365*) mm 11 kg

A307 XE-A307 Grijs 360 × 425 × 330 (365*) mm 12 kg
* met klantendisplay
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• Professionele bureaurekenmachine met schuin display 
•  Voeding: Dual Power
• Afmetingen: 191,5 x 140 x 46,5 mm

Met 12-cijferig display en functies als btw-, kostprijs-, verkoopprijs- en 
margeberekening (winst), maar ook geheugenfunctie, decimaal- en 
afrondingsselectie, dubbelnultoets. Batterij L1130 – LR54 (inbegrepen). 

• Professionele bureaurekenmachine met kantelbaar display
• Voeding: Dual Power
• Afmetingen: 17,2 x 10,7 x 2,9 mm

Met 12-cijferig display en berekeningsfuncties als geheugen voor algemeen totaal en 
mark-up (winstmarge). Batterij L1131 -LR54 (inbegrepen). 

UITERST NAUWKEURIGE BEREKENINGEN,
OM U HET LEVEN MAKKELIJKER TE MAKEN.

Ref.: 901547
verp/1

verp/1
Ref.: 901549

Display  
(aantal digits)

Dubbelnul-
toets

Decimaal 
punt

Btw-
berekening

Afrondings- 
selectie

Kostprijs-, 
verkoopprijs-  

en marge- 
berekening  

(winst)

Dual Power 
(zonnecel en 

batterij)

Mark-up
(winstmarge)

Kantelbaar Display  
(aantal digits)

Dubbelnul-
toets

Decimaal
punt

Afrondings-
selectie

Geheugen-
functie

Algemeen 
totaal

Dual Power 
(zonnecel en 

batterij)



12

8 %

%

8

10

%

0
+

-
x

MEER SNELHEID EN PRODUCTIVITEIT,
OM U HET LEVEN MAKKELIJKER TE MAKEN.

•  Handige zakrekenmachine
•  Voeding: Dual Power
• Afmetingen: 98 x 60 x 8,5 mm

Met 8-cijferig display, geheugenfunctie  
en percentageberekening.  
Batterij L1130 - LR 54 (inbegrepen).

• Mini bureaurekenmachine met schuin display
• Voeding: Dual Power  

• Afmetingen: 50 x 85 x 33 mm

Met 8-cijferig display, geheugenfunctie en 
percentageberekening. 

Batterij L1130 - LR 54 (inbegrepen).

Ref.: 901542 Ref.: 901544
Display  

(aantal digits)
Percentage- 
berekening

Geheugen- 
functie

Dual Power 
(zonnecel en 

batterij)

Percentage- 
berekening

Geheugen-
functie

Display  
(aantal digits)

Dual Power 
(zonnecel  

en batterij)

verp/1 verp/1

Ref.: 901545 Ref.: 901546

•  Bureaurekenmachine met schuin display
•  Voeding: Dual Power
• Afmetingen: 139 x 106 x 29 mm

Met 10-cijferig display, geheugenfunctie en 
percentageberekening. Batterij L1130 - LR 54 
(inbegrepen).

• Professionele bureaurekenmachine met schuin display
• Voeding: Dual Power

• Afmetingen: 181,5 x 135 x 41 mm

Met 12-cijferig display en functies als btw-berekening,  
decimaal- & afrondingsselectie, dubbelnultoets en  

mark-up (winstmarge). Batterij L1130 - LR 54 (inbegrepen).

Display  
(aantal digits)

Decimaal 
punt

Btw-
berekening

Afrondings-
selectie

Display  
(aantal digits)

Percentage- 
berekening

Geheugen-
functie

Dual Power 
(zonnecel en 

batterij)

Dual Power 
(zonnecel en 

batterij)

Mark-up  
(winstmarge)

verp/1 verp/1
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MEER SNELHEID EN PRODUCTIVITEIT,
OM U HET LEVEN MAKKELIJKER TE MAKEN.

Ref.: 901557
verp/1

verp/1

verp/1
Ref.: 901559

• Handige rekenmachine met printer en schuin display
• Voeding: Batterij of adapter

• Afmetingen: 206 x 105,5 x 51 mm

Met 12-cijferig display en functies als valuta omrekenen, btw-, kostprijs-,  
verkoop- en margeberekening (winst). Printsnelheid 2,01 lps, zwart. 

Voedingsadapter of 4 x AA (niet inbegrepen).

• Professionele rekenmachine met  
 printer en schuin display
• Voeding: Dual Power
• Afmetingen: 17,2 x 10,7 x 2,9 mm

Met 12-cijferig display en functies als 
valuta omrekenen & btw-, kostprijs-, 
verkoop- en margeberekening (winst). 
Printsnelheid 3,6 lps in zwart en rood. 
Met voedingsadapter. Batterij CR2032 
(inbegrepen).

Geheugen-
functie

Display  
(aantal digits)

Display  
(aantal digits)

Btw-
berekening

Kostprijs-, 
verkoopprijs- en 

margeberekening 
(winst)

Snelheid  
2.01 lps

Decimaal 
punt

Geheugen-
functie

Btw-
berekening

Snelheid  
3.60 lps

Dubbelnul-
toets

Afrondings-
selectie

Algemeen 
totaal

Ref. adapter: 
151597 

Dual Power 
(zonnecel en 

batterij)

Dual Power 
(zonnecel en 

batterij)

Kostprijs-, 
verkoopprijs- en 

margeberekening 
(winst)

MODEL
rekenmachine 

(zak) 
DX-310

rekenmachine 
(bureau)  
KC-530

rekenmachine 
(bureau) 
DX-340

rekenmachine 
(bureau) 
DX-350

rekenmachine 
(bureau) 

KC-423T CSM 

rekenmachine 
(bureau) 

418

rekenmachine 
(+ printer)  

P25 + Adaptor

rekenmachine  
(+ printer) 
D69 PLUS 

REFERENTIE 901542 901544 901545 901546 901547 901549 901557 901559

Display (aantal digits) 8 8 10 12 12 12 12 12

Schermtype LC-Display LC-Display LC-Display LC-Display LC-Display LC-Display LC-Display LC-Display

Kantelbaar ( ja/nee) - Nee, schuin Nee, schuin Nee, schuin Nee, schuin • Nee, schuin Nee, schuin

Decimaalteken (komma/punt) • • • • • • • •
Percentageberekening • • • • • • • •

Valuta omrekenen - - - - - - • •
Btw-berekening - - - • • - • •
Vierkantswortel • • • - - • - •

Correctietoets (CE) • • • • • • • •
Kostprijs-, verkoopprijs- en  
margeberekening (winst) - - - - • - • •
Dag/datum berekenen - - - - - - - •

Geheugenfunctie • • • • • • • •
+/- wijzigen • • - • • • • •

Geheugen algemeen totaal - - - - - • - •
Decimaalselectie (F,3,2,0,ADD2) - - - • • • - •

Afrondingsselectie (UP, 5/4, CUT) - - - • • • - •
Dubbelnultoets - - - • • • - •

Mark-up (winstmarge) - - - • - • • -
Printsnelheid - - - - - - 2,01 lps 3,6 lps

Printkleur - - - - - - zwart Zwart en rood

Voeding  
(Batterij / zonnecel / stroomnet) Dual Power Dual Power Dual Power Dual Power Dual Power Dual Power Batterij of 

adapter  Adapter

Type batterij L1130 - LR 54 L1130 - LR 54 L1130 - LR 54 L1130 - LR 54 L1130 - LR 54 L1131 - LR54 4 x AA CR2032 

Afmetingen in mm (L x B x H) 98 x 60 x 8,5 50 x 85 x 33 mm 139 x 106 x 29 181,5 x 135 x 41 191,5 x 140 x 46,5 17,2 x 10,7 x 2,9 206 x 105,5 x 51 278 x 210 x 73
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MODEL DR-320RE HR-150 RCE HR-8RCE

Merk Casio Casio Casio

Referentie DR320RE HR150RC HR8RCE

Aantal cijfers 14 12 12

Euro x x x

% - toets x x x

Toets voor wijziging plus- / minteken - - -

Geheugentoets x x x

Cost/sell/margin sneltoets x x x

BTW-berekening x x x

Vierkantswortel - - -

Afmetingen (h x b x d) in cm 11,1 x 20,5 x 37,7 6,5 x 16,5 x 29,5 8,2 x 10,2 x 23,9

Zonnecellen - - -

Batterijen inclusief (aantal + type) 1 x CR2032 4 x AA 4 x AA

Adapter (meegeleverd) x - -

Breedte rekenrol 58 mm 58 mm 58 mm

REKEN
M

ACH
IN

ES

Bureaurekenmachines met telrol

Bureaurekenmachine DR-320RE  

DR320RE   verp/1

Bureaurekenmachine HR-150 RCE  

HR150RC   verp/1

Bureaurekenmachine HR-8RCE  

HR8RCE   verp/1
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MODEL TI-5018SV DF-120TER II DF-120 ECO MS-120TER II

Merk Texas Casio Casio Casio

Productnummer B5018SV DF120II DF120EC MS120II

Aantal cijfers 12 12 12 12

Euro - x - x

% - toets x x x x

Toets voor wijziging plus- / minteken - x x x

Geheugentoets x x x x

Cost/sell/margin sneltoets x x x x

BTW-berekening x x x x

Vierkantswortel x - - -

Afmetingen (h x b x d) in cm 2,7 x 10,7 x 17,2 3,6 x 12,2 x 17,5 3,3 x 12,2 x 17,5 2,9 x 10,3 x 14,7

Zonnecellen x x x x

Batterijen inclusief (aantal + type) 1 x LR54 1 x CR2032 1 x LR44 1 x LR54

REKEN
M

ACH
IN

ES
Bureaurekenmachines zonder telrol

Bureaurekenmachine TI-5018SV  

B5018SV   verp/1

Bureaurekenmachine DF-120TER II  

DF120II   verp/1

Bureaurekenmachine DF-120 ECO  

DF120EC   verp/1

Bureaurekenmachine MS-120TER II   

MS120II   verp/1
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MODEL AS-120 MS-88 ECO TI-1795 SV TI-1726 MS-88TER II

Merk Canon Casio Texas Texas Casio

Productnummer 215603 MS88ECO B1795SV B1726 MS88II

Aantal cijfers 12 8 8 8 8

Euro - - - - x

% - toets x x x x x

Toets voor wijziging plus- / minteken x x x x x

Geheugentoets x x x x x

Cost/sell/margin sneltoets - - - - x

BTW-berekening - x - - x

Vierkantswortel x x x x -

Afmetingen (h x b x d) in cm 3,4 x 10 x 14,5 3,1 x 10,3 x 14,5 2,6 x 12,1 x 14 2 x 8,3 x 14,4 2,9 x 10,3 x 14,7

Zonnecellen x x x x x

Batterijen inclusief (aantal + type) 1 x LR44 1 x CR2032 1 x LR54 1 x LR54 1 x LR54

REKEN
M

ACH
IN

ES

Bureaurekenmachines zonder telrol

Bureaurekenmachine AS-120   

215603   verp/1

Bureaurekenmachine MS-88 ECO   

MS88ECO   verp/1

Bureaurekenmachine TI-1795 SV  

B1795SV   verp/1

Bureaurekenmachine TI-1726  

B1726   verp/1

Bureaurekenmachine MS-88TER II  

MS88II   verp/1
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MODEL SL-310TER+ SL-210TE SL-305 ECO TI-1706 SV TI-503 SV TI-106II

Merk Casio Casio Casio Texas Instruments Texas Instruments Texas Instruments

Productnummer SL310TE SL210TE SL305EC H1706SV H503SV H106II

Aantal cijfers 10 10 8 8 8 10

Euro x x x - - -

% - toets x x x x x x

Toets voor wijziging plus- / 
minteken x x x x x x

Geheugentoets x x x x x x

Cost/sell/margin  
sneltoets - - - - - -

BTW-berekening x x x - - -

Vierkantswortel - - - x x x

Afmetingen  
(h x b x d) in cm 0,8 x 7 x 11,9

6,5 x 12 x 14,1
opengeklapt

0,9 x 7 x 11,9 1,8 x 8 x 14,5 1,9 x 7,9 x 12,1 1,5 x 7 x 12,5 

Zonnecellen x x x - - x

Batterijen inclusief  
(aantal + type) 1 x LR54 1 x LR54 1 x CR2016 1 x LR54 1 x LR54 1 x CR1220

REKEN
M

ACH
IN

ES
Zakrekenmachines

Zakrekenmachine SL-310TER+   

SL310TE   verp/1

Zakrekenmachine SL-210TE  

SL210TE   verp/1

Zakrekenmachine SL-305 ECO  

SL305EC   verp/1

Zakrekenmachine TI-1706 SV    

H1706SV   verp/1

Zakrekenmachine TI-503 SV    

H503SV   verp/1

Zakrekenmachine TI_106II  

H106II   verp/1
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MODEL TI-501 HL-820VER

Merk Texas Instruments Casio

Productnummer H501 HL820ER

Aantal cijfers 8 8

Euro - x

% - toets x x

Toets voor wijziging plus- / minteken - -

Geheugentoets x x

Cost/sell/margin sneltoets - -

BTW-berekening - -

Vierkantswortel - -

Afmetingen (h x b x d) in cm 1 x 5,6 x 9,1
0,8 x 12,7 x 10,4 

opengeklapt

Zonnecellen - -

Batterijen inclusief (aantal + type) 1 x LR54 1 x LR54

Zakrekenmachines

Zakrekenmachine TI-501  

H501   verp/1

Zakrekenmachine HL-820VER  

HL820ER   verp/1

REKEN
M

ACH
IN

ES
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autoP-1 P-2 P-3 P-3 P-4 P-4 P-4 P-5

U kunt geen risico´s nemen als het gaat om 
gegevensbescherming. Daarom heeft u een sterke, 
betrouwbare papiervernietiger nodig die het werk 
voor u doet. Ons assortiment van bureau-, kantoor en 
automatische vernietigers zorgt ervoor dat uw documenten 
veilig vernietigd worden. Fellowes papiervernietigers 
bieden jam proof, stille en snelle prestaties en helpen u om 
productiever te zijn.

´s werelds sterkste 
papiervernietigers®

Wat voor soort papiervernietiger zoekt u?

Ik wil een 
papiervernietiger die 

goede prestaties biedt 
voor de beste prijs.

Ik ben op zoek naar 
een stijlvol ontwerp, 
maximale veiligheid 
en ongeëvenaarde 

productiviteit.

Ik heb een veilige, 
compacte en betrouwbare 

papiervernietiger nodig 
voor mijn thuiskantoor / 

klein kantoor.

Ik heb een 
papiervernietiger nodig 

die eenvoudig te bedienen 
is en probleemloos 

werkt.

Ik wil tijd besparen 
met een automatische 

papiervernietiger 
waarmee ik een stapel 

papier kan versnipperen.

Hoeveel mensen zullen de papiervernietiger gebruiken?

Performance 100%  
Jam Proof

100%  
Jam Proof LX

AutoMax 
Autofeed

Home  
Office

1-3 gebruikers

3-5 gebruikers

1-3 gebruikers

3-5 gebruikers

5-10 gebruikers

1-gebruiker

1-3 gebruikers

3-5 gebruikers

1-3 gebruikers

3-5 gebruikers

5-10 gebruikers

10+ gebruikers

1-gebruiker1-gebruiker

Welk niveau van veiligheid heeft u nodig?

Elimineert papieropstoppingen 
en werkt krachtig door bij zware 

taken.

Automatisch vernietigen voor 
maximale productiviteit - vul de 

lade en loop weg

Stopt met vernietigen wanneer 
handen de invoeropening 

aanraken.

Ultrastille werking voorkomt 
geluidsoverlast op gedeelde 

werkplekken

BASIS GEAVANCEERDSTERK MAXIMAAL

Veiligheidsniveaus: Hoofdkenmerken:

STRIP-CUT MINI-CUTCROSS-CUT MICRO-CUT

<100
Stroken

>1000
Snippers

>300
Snippers

>1 000
Snippers

Strip-cut P-1/P-2

Cross-cut P-3/P-4

Micro-cut P-4/P-5

Strip-cut P-1/P-2

Cross-cut P-3/P-4

Micro-cut P-4/P-5

Micro-cut P-4/P-5

Mini-cut P-4

Micro-cut P-4/P-5

Cross-cut P-3/P-4Cross-cut P-3/P-4

Micro-cut P-4/P-5

Papiervernietigers Fellowes
PA

PIERV
ERN

IETIG
ERS



222

3

Model Bedrijfscyclus Doorvoerca-
paciteit (70gr)

Type 
snede

Snipper-
grootte

DIN 
niveau

Capaciteit 
opvangbak

Invoer-
breedte Vernietigt Afmetingen 

HxBxD mm
Opvang-

zak
Garantie:

machine/snijmessen

600M Continu 600 / 14 Micro-cut 2 x 12mm P-5 83 L 230mm 890 x 441 x 578 36054 2/7 J

550C Continu 550/ 14 Cross-cut 4 x 38mm P-4 83 L 230mm 890 x 441 x 578 36054 2/20 J

350C 45 aan/ 30 uit 350/ 12 Cross-cut 4 x 38mm P-4 68 L 230mm 813 x 390 x 578 36054 2/20 J

Code: 4963101
550 vel (14 manueel) Cross Cut (P-4)

AutoMax™ 550C
Auto Feed Papiervernietiger

AFDELINGSGEBRUIK. 
10+ GEBRUIKERS.

Code: 4964101
350 vel (12 manueel), Cross Cut (P-4)

AutoMax™ 350C
Auto Feed Papiervernietiger

KLEIN KANTOOR GEBRUIK.
5+ GEBRUIKERS.

Code: 4657401 
600 vel (14 manueel) Micro Cut (P-5)

AutoMax™ 600M 
Auto Feed Papiervernietiger

AFDELINGSGEBRUIK. 
10+ GEBRUIKERS.

AutoMax™ vernietigers bieden 
een uitstekende ervaring, door 
automatisch stapels papier te 
vernietigen met een druk op de knop. 
Vul simpelweg de lade, druk op start 
en loop weg!

AutoMax / Autofeed

81cm

89cm 89cm

•  2x 12 mm Micro Cut (P-5) vernietigt een A4 
vel in meer dan 2000 snippers.

•  Sleep Mode schakelt de machine automa-
tisch uit na een periode van inactiviteit.

•  SmartLock™ systeem blokkeert de 
invoerlade bij elke cyclus van vernietigen 
zodat vertrouwelijke informatie beschermd 
wordt.

•  Sleep Mode schakelt de machine automa-
tisch uit na een periode van inactiviteit.

•  SmartLock™ systeem blokkeert de invoer-
lade bij elke cyclus van vernietigen zodat 
vertrouwelijke informatie beschermd 
wordt.

•  Continue bedrijfscyclus voor non-stop 
vernietigen.

•  Sleep Mode schakelt de machine uit na een 
periode van inactiviteit.

•  SmartLock™ systeem blokkeert de 
invoerlade bij elke cyclus van vernietigen 
zodat vertrouwelijke informatie beschermd 
wordt.

Papiervernietigers Fellowes

PA
PIERV

ERN
IETIG

ERS
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200M 
uniquement

AutoMax / Autofeed

Code: 4656001
150 vel (8 manueel), Cross Cut (P-4).

AutoMax™ 150C
Auto Feed Papiervernietiger

GEBRUIK NAAST HET BUREAU. 
3-5 GEBRUIKERS.

Code: 4629201
100 vel (10 manueel), Mini Cut (P-4)

AutoMax™ 100M 
Hybrid Papiervernietiger

PERSOONLIJK GEBRUIK. 
1 GEBRUIKER.

AutoMax™ 200M: (4656301) 
200 vel (10 manueel), Micro Cut (P-5)
AutoMax™ 200C: (4653601) 
200 vel (10 manueel), Cross Cut (P-4)

AutoMax™ 200M/200C
Auto Feed Papiervernietiger

GEBRUIK NAAST HET BUREAU. 
3-5 GEBRUIKERS.

56cm 54cm
67cm

Model Bedrijfscyclus Doorvoerca-
paciteit (70gr)

Type 
snede

Snipper-
grootte

DIN 
niveau

Capaciteit 
opvangbak

Invoer-
breedte Vernietigt Afmetingen 

HxBxD mm
Opvang-

zak
Garantie:

machine/snijmessen

200M 20 aan/ 25 uit 200/ 10 Micro-cut 2 x 14mm P-5 32 L 230mm 563 x 346 x 507 36053 2/7 J

200C 25 aan/ 25 uit 200/ 10 Cross-cut 4 x 38mm P-4 32 L 230mm 563 x 346 x 507 36053 2/7 J

150C 12 aan/ 25 uit 150/ 8 Cross-cut 4 x 38mm P-4 32 L 230mm 542 x 346 x 507 36053 2/5 J

100M 15 aan/ 35 uit 100 / 10 Mini-cut 4 x 10mm P-4 23 L 220mm 673 x 384 x 365 36053 2/7 J

•  Sleep Mode schakelt de machine uit na 
een periode van inactiviteit.

•  Automax™ 200M biedt extra veiligheid 
met Micro-Cut, vernietigt elk A4 vel in 
meer dan 2000 snippers.

•  Stille prestaties met SilentShred™ 
technologie.

•  Sleep Mode schakelt de machine uit na 
een periode van inactiviteit.

•  Hybride papiervernietiger voor 
automatisch en manueel vernietigen - 
100 vel automatisch en 10 vel manueel.

• Stille prestaties.
•  Sleep Mode schakelt de machine uit na 

een periode van inactiviteit.

Papiervernietigers Fellowes
PA

PIERV
ERN

IETIG
ERS
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with 5 Responsive Features

IntelliBAR™

F E A T U R I N G  P A T E N T  P E N D I N G

5050001 5050201 5050401

5050101 5050301 5050501

Model Bedrijfscyclus Doorvoerca-
paciteit (70gr) Type snede Snipper-

grootte
DIN 

niveau
Capaciteit 
opvangbak

Invoer-
breedte Vernietigt Afmetingen 

HxBxD mm
Opvang-

zak
Garantie:

machine/snijmessen

LX201 10 aan/ 15 uit 12 Micro-cut 2 x 12mm P-5 22 L 230mm 527 x 356 x 254 36052 2/5 J

LX211 20 aan/ 15 uit 15 Micro-cut 2 x 12mm P-5 23 L 230mm 533 x 362 x 296 36052 2/5 J

LX221 25 aan/ 15 uit 20 Micro-cut 2 x 12mm P-5 30 L 230mm 590 x 419 x 299 36053 2/5 J

Microshred® LX201, LX211, LX221 Papiervernietigers
 •  Extra veilige micro-cut vernietigt elk A4 vel in meer dan 2000 snippers (2x12 mm P-5).
 •  Elk model bevat innovatieve functies van Fellowes om veilig en efficiënt te vernietigen met 
100% jam proof functie en stille prestaties om geluidsoverlast te beperken.

15 vel Micro Cut (P-5) 20 vel Micro Cut (P-5)12 vel Micro Cut (P-5)

Ongekend Jam 
Proof Systeem
100% Jam Proof - 

detecteert automatisch 
papieropstoppingen en 
werkt krachtig door bij 

zware taken.

Ongeëvenaarde 
productiviteit 

Geeft aan of er meer 
vellen ingevoerd 

kunnen worden voor 
maximale efficiëntie.

Onvergelijkbaar 
comfort

Geeft aan wanneer de 
opvangbak geleegd kan 

worden.

Onverslaanbare 
responsiviteit 
Waarschuwt de 

gebruiker wanneer de 
machine moet afkoelen.

Onovertroffen 
Veiligheid

Stopt automatisch 
met vernietigen 
wanneer handen 
de invoeropening 

aanraken.

Nieuwe Generatie Papiervernietigers
Ongeëvenaarde productiviteit. Ongekend Jam Proof systeem. Maximale veiligheid.

Microshred® LX201 
Papiervernietiger

Microshred® LX211 
Papiervernietiger

Microshred® LX221 
Papiervernietiger

52cm 53cm
59cm

PERSOONLIJK GEBRUIK. 
1 GEBRUIKER.

GEBRUIK NAAST HET BUREAU. 
1-3 GEBRUIKERS.

KLEIN KANTOOR GEBRUIK. 
3-5 GEBRUIKERS.

Papiervernietigers Fellowes
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425Ci uniquement

Model Bedrijfscyclus Doorvoerca-
paciteit (70gr)

Type 
snede

Snipper-
grootte

DIN 
niveau

Capaciteit 
opvangbak

Invoer-
breedte Vernietigt Afmetingen 

HxBxD mm
Opvang-

zak
Garantie:

machine/snijmessen

425Ci Continu 30-32 Cross-cut 4 x 30mm P-4 114 L 305mm 955 x 558 x 508 3605801 2/20 J

425i Continu 38-40 Strip-cut 5.8mm P-2 114 L 305mm 955 x 558 x 508 3605801 2/20 J

325Ci Continu 22-24 Cross-cut 4 x 38mm P-4 83 L 240mm 880 x 510 x 460 36056 2/20 J

325i Continu 24-26 Strip-cut 5.8mm P-2 83 L 240mm 880 x 510 x 460 36056 2/20 J

225Mi Continu 16 Micro-cut 2 x 12mm P-5 60 L 240mm 785 x 454 x 435 36054 2/7 J

225Ci Continu 22-24 Cross-cut 4 x 38mm P-4 60 L 240mm 785 x 454 x 435 36054 2/20 J

225i Continu 22-24 Strip-cut 5.8mm P-2 60 L 240mm 785 x 454 x 435 36054 2/20 J

Papiervernietigers eenvoudig in gebruik en 100% jam 
proof - vernietigen enkel stapels papier binnen de 
capaciteit en werken krachtig door bij zware taken.

100% Jam Proof

79cm

96cm 89cm

Powershred® 325Ci: (4632001) 22-24 vel, Cross-Cut (P-4)
Powershred® 325i: (4633001) 24-26 vel, Strip-Cut (P-2)

Powershred® 325Ci & 325i 
Papiervernietigers

AFDELINGSGEBRUIK. 10+ GEBRUIKERS.

Microshred® 225Mi: (4620101) 16 vel, Micro-Cut (P-5)
Powershred® 225Ci: (4622001) 22-24 vel, Cross-Cut (P-4)
Powershred® 225i: (4623001) 22-24 vel, Strip-Cut (P-2)

Powershred® 225Mi, 225Ci & 225i 
Papiervernietigers

KANTOOR GEBRUIK. 5+ GEBRUIKERS.

Powershred® 425Ci: (4698001) 30-32 vel, Cross Cut (P-4)
Powershred® 425i: (4698501) 38-40 vel, Strip-Cut (P-2)

Powershred® 425Ci & 425i 
Papiervernietigers

GROOT KANTOOR GEBRUIK. 10+ GEBRUIKERS.

225Mi only

•  425 Ci bevat een Auto-oil mechanisme dat de snijmessen 
automatisch oliet voor betere prestaties. 

•  Krachtige papiervernietigers ideaal voor gebruik op een groot 
kantoor, meerdere gebruikers en grote hoeveelheden papier.

•  SafeSense® technologie stopt automatisch met vernietigen 
wanneer handen de invoeropening aanraken.

•  Ideaal voor drukke werkomgevingen - een continue 
bedrijfscyclus betekent dat de machine altijd klaar is voor 
gebruik.

•  SilentShred™ technologie minimaliseert geluidsoverlast op 
gedeelde werkplekken.

•  SafeSense® technologie stopt automatisch met vernietigen 
wanneer handen de invoeropening aanraken.

•  Continu vernietigen, beschikbaar in Micro-Cut, Cross-Cut of Strip-Cut 
•  SilentShred™ technologie minimaliseert geluidsoverlast op
• gedeelde werkplekken.
•  SafeSense® technologie stopt automatisch met vernietigen wanneer 

handen de invoeropening aanraken.

Papiervernietigers Fellowes
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100% Jam Proof

Model Bedrijfscyclus Doorvoerca-
paciteit (70gr)

Type 
snede

Snipper-
grootte

DIN 
niveau

Capaciteit 
opvangbak

Invoer-
breedte Vernietigt Afmetingen 

HxBxD mm
Opvang-

zak
Garantie:

machine/snijmessen

125Ci Continu 20 Cross-cut 4 x 38mm P-4 53 L 230mm 735 x 283 x 530 36054 2/20 J

125i 45 aan/ 45 uit 18 Strip-cut 5.8mm P-2 53 L 230mm 735 x 283 x 530 36054 2/20 J

99Ci 30 aan/ 40 uit 18 Cross-cut 4 x 38mm P-4 34 L 230mm 640 x 290 x 440 36053 2/5 J

79Ci 20 aan/ 30 uit 16 Cross-cut 4 x 38mm P-4 23 L 230mm 472 x 382 x 264 36052 2/5 J

73Ci 10 aan/ 20 uit 12 Cross-cut 4 x 38mm P-4 23 L 230mm 532 x 372 x 274 36052 2/5 J

Code: 4691001 18 vel, Cross-Cut (P-4) 

Powershred®  99Ci Papiervernietiger

KLEIN KANTOOR GEBRUIK. 3-5 GEBRUIKERS.

Powershred® 125Ci: (4612001) 20 vel, Cross-Cut (P-4)
Powershred® 125i: (4613001) 18 vel, Strip-Cut (P-2)

Powershred® 125Ci & 125i Papiervernietigers

KLEIN KANTOOR GEBRUIK. 3-5 GEBRUIKERS.

Code: 4601101 12 vel, Cross Cut (P-4) 

Powershred®  73Ci Papiervernietiger

GEBRUIK NAAST HET BUREAU. 1-3 GEBRUIKERS.

Code: 4679001 16 vel, Cross Cut (P-4)

Powershred® 79Ci Papiervernietigers

GEBRUIK NAAST HET BUREAU. 1-3 GEBRUIKERS.

•  Smalle papiervernietigers met lange bedrijfscyclus, ideaal voor 
kleine kantooromgevingen

•  SilentShred™ technologie minimaliseert geluidsoverlast op 
gedeelde werkplekken.

•  SafeSense® technologie stopt automatisch met vernietigen 
wanneer handen de invoeropening aanraken.

•  SilentShred™ technologie minimaliseert geluidsoverlast op 
gedeelde werkplekken.

•  SafeSense® technologie stopt automatisch met vernietigen 
wanneer handen de invoeropening aanraken.

•  100% Jam Proof Systeem elimineert papieropstoppingen en werkt 
krachtig door bij zware taken.

•  SilentShred™ technologie minimaliseert geluidsoverlast op 
gedeelde werkplekken.

•  SafeSense® technologie stopt automatisch met vernietigen 
wanneer handen de invoeropening aanraken.

•  100% Jam Proof Systeem elimineert papieropstoppingen en 
werkt krachtig door bij zware taken.

•  SafeSense® technologie stopt automatisch met vernietigen 
wanneer handen de invoeropening aanraken.

74cm
64cm

47cm
53cm
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64cm

Uitstekende papiervernietigers met hoge 
specificatieniveaus en geweldige prestaties.

Performance

Model Bedrijfscyclus Doorvoerca-
paciteit (70gr)

Type 
snede

Snipper-
grootte

DIN 
niveau

Capaciteit 
opvangbak

Invoer-
breedte Vernietigt Afmetingen 

HxBxD mm
Opvang-

zak
Garantie:machine/

snijmessen

46Ms 15 aan/ 25 uit 12 Micro 2 x 14mm P-5 30 230mm 650 x 386 x 290 36052 2/5 J

450M 10 aan/ 45 uit 9 Micro 2 x 12mm P-5 22 220mm 565 x 350 x 260 n.v.t. 2/5 J

90S 25 aan/ 40 uit 18 Strip-cut 5.8mm P-2 34 230mm 640 x 290 x 440 36052 2/5 J

65cm 56cm

Code: 4074101 9 vel, Micro Cut (P4)

Microshred®  450M Papiervernietiger

GEBRUIK NAAST HET BUREAU. 1-3 GEBRUIKERS.

Code: 4817101 12 vel, Micro Cut (P4)

Microshred® 46Ms Papiervernietiger

KLEIN KANTOOR. 3-5 GEBRUIKERS.

Code: 4690101 18 vel, Strip-cut (P-2) 

Powershred® 90s Papiervernietiger

KLEIN KANTOOR GEBRUIK. 3-5 GEBRUIKERS.

• SilentShred™ biedt ultrastille prestaties
•  Vernietigt 12 vel per keer in microsnippers van 2x14mm, ideaal voor 

zeer vertrouwelijke documenten
•  SafeSense® technologie stopt het vernietigen wanneer handen de 

invoeropening aanraken

• SilentShred™ biedt ultrastille prestaties
•  Vernietigt 9 vel in 2x12mm microsnippers, ideaal voor zeer 

vertrouwelijke documenten

• Ultrastille prestaties met SilentShred™

•  Lange bedrijfscyclus van 25 minuten voor het vernietigen van grote 
volumes papier

Papiervernietigers Fellowes
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Veilige, betrouwbare papiervernietigers specifiek 
ontworpen voor incidenteel gebruik in een klein 
kantoor/ thuiskantoor.

Home Office

Code: 4685201 10 vel, Micro Cut (P-4)

Powershred® 62Mc 
Papiervernietiger

PERSOONLIJK GEBRUIK. 1 GEBRUIKER

Code: 4606101 10 vel, Cross-Cut (P-4)

Powershred® 60Cs
Papiervernietiger

PERSOONLIJK GEBRUIK. 1 GEBRUIKER

Code: 4600101 10 vel, Cross Cut (P-3)

Powershred® 63Cb 
Papiervernietiger

PERSOONLIJK GEBRUIK. 1 GEBRUIKER

41cm45cm
49cm

Code: 4604101 8 vel, Micro Cut (P-4)

Powershred® M-8C 
Papiervernietiger

PERSOONLIJK GEBRUIK. 1 GEBRUIKER

Code: 4700301 6 vel, Cross-Cut (P-4)

Powershred® 36C
Papiervernietiger

PERSOONLIJK GEBRUIK. 1 GEBRUIKER

Code: 4692501 8 vel, Cross Cut (P-4)

Powershred® 8Mc 
Papiervernietiger

PERSOONLIJK GEBRUIK. 1 GEBRUIKER

32cm38cm
38cm

Model Bedrijfscyclus Doorvoerca-
paciteit (70gr)

Type 
snede

Snipper-
grootte

DIN 
niveau

Capaciteit 
opvangbak

Invoer-
breedte Vernietigt Afmetingen 

HxBxD mm
Opvang-

zak
Garantie:machine/

snijmessen

63Cb 8 aan/ 20 uit 10 Cross-cut 4 x 50mm P-3 19 L 230mm 452 x 368 x 248 36052 2/5 J

62Mc 7 aan/ 60 uit 10 Micro-cut 3 x 10mm P-4 19 L 223mm 487 x 348 x 265 n.v.t. 2/5 J

60Cs 6 aan/ 30 uit 10 Cross-cut 4 x 40mm P-4 22 L 230mm 407 x 233 x 371 n.v.t. 2/5 J

8Mc 5 aan/ 30 uit 8 Micro-cut 3 x 10mm P-4 14 L 220mm 384 x 305 x 200 n.v.t. 2/3 J

M-8C 5 aan/ 30 uit 8 Cross-cut 4 x 37mm P-4 15 L 229mm 378 x 310 x 244 n.v.t. 2/3 J

36C 2 aan/ 20 uit 6 Cross-cut 4 x 40mm P-4 12 L 230mm 320 x 350 x 200 n.v.t. 1/3 J

•  Jam Blocker voorkomt 
papieropstoppingen bij het invoeren van 
papier.

•  SafeSense® technologie stopt 
automatisch met vernietigen wanneer 
handen de invoeropening aanraken.

•  Vernietigt tot 10 vel per keer in 3x10mm 
microsnippers (DIN P-4), ideaal voor zeer 
vertrouwelijke documenten

•  19 L uitneembare opvangbak voor het 
eenvoudig legen van de inhoud

•  SafeSense® technologie stopt 
automatisch met vernietigen wanneer 
handen de invoeropening aanraken.

•  Gepatenteerde Safety Lock blokkeert 
de papiervernietiger zodat deze niet per 
ongeluk ingeschakeld kan worden.

•  Ideaal voor incidenteel tot gemiddeld 
gebruik.

•  Gepatenteerde Safety Lock blokkeert 
de papiervernietiger zodat deze niet per 
ongeluk ingeschakeld kan worden.

•  Voor incidenteel gebruik en kleine 
volumes papier.

•  Gepatenteerde Safety Lock blokkeert 
de papiervernietiger zodat deze niet per 
ongeluk ingeschakeld kan worden.

Papiervernietigers Fellowes
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Home Office

Olie voor 
papiervernietigers
 •  Voor Cross Cut en Micro Cut 
vernietigers
 •  Olie de vernietiger regelmatig 
voor de beste prestaties

355ml (35250)

120ml (3505006)

Opvangzakken

Circa 110-130 L. (3605801) 50 zakken
Circa 80-85 L (36056) 50 zakken
Circa 50 -75 L (36054) 50 zakken
Circa 30-35 L (36053) 100 zakken
tot 30 L (36052) 100 zakken

Model Bedrijfscyclus Doorvoerca-
paciteit (70gr) Type snede Snipper-

grootte DIN niveau Capaciteit 
opvangbak

Invoer-
breedte Vernietigt Afmetingen 

HxBxD mm
Garantie:machine/

snijmessen

11C 5 aan/ 30 uit 11 Cross-cut 4 x 52mm P-3 230mm 18L 428 x 346 x 238 1/3 J

8C 3 aan/ 30 uit 8 Cross-cut 4 x 35mm P-4 220mm 14L 384 x 299 x 200 2/3 J

8Cd 3 aan/ 30 uit 8 Cross-cut 4 x 35mm P-4 220mm 14L 384 x 299 x 200 2/3 J

M-7Cm 5 aan/ 30 uit 7 Cross-cut 4 x 35mm P-4 230mm 13L 387 x 320 x 186 1/3 J

6C 3 aan/ 30 uit 6 Cross-cut 4 x 35mm P-4 220mm 11L 365 x 297 x 168 1/3 J

P-25S 3 aan/ 30 uit 5 Strip-cut 7mm P-1 220mm 11L - 299 x 286 x 153 1/1 J

Code: 4689601 8 vel, Cross Cut (P-4)

Powershred® 8C
Papiervernietiger

Code: 4692101 8 vel, Cross-Cut (P-4)

Powershred® 8Cd
Papiervernietiger

Code: 4350201  11 vel, Cross Cut (P-3)

Powershred® 11C
Papiervernietiger

43cm
39cm

Code: 4686601 6 vel, Cross Cut (P-4)

Powershred® 6C
Papiervernietiger

Code: 4701001 5 vel, Strip-Cut (P-1)

Powershred® P-25S
Papiervernietiger

Code: 4701801 7 vel, Cross Cut (P-4)

Powershred® M-7CM
Papiervernietiger

30cm
37cm

39cm

39cm

PERSOONLIJK GEBRUIK. 1 GEBRUIKER PERSOONLIJK GEBRUIK. 1 GEBRUIKERPERSOONLIJK GEBRUIK. 1 GEBRUIKER

PERSOONLIJK GEBRUIK. 1 GEBRUIKER PERSOONLIJK GEBRUIK. 1 GEBRUIKERPERSOONLIJK GEBRUIK. 1 GEBRUIKER

•  Vernietigt 11 vel in snippers van 4x40 mm 
(DIN P-4)

•  Gepatenteerde Safety Lock blokkeert 
de papiervernietiger zodat deze niet per 
ongeluk ingeschakeld kan worden.

• Vernietigt tot 3 minuten non-stop
•  Vernietigt naast papier ook nietjes, 

paperclips, creditcards en CD’s

•  Vernietigt tot 7 vel in 4x35mm snippers 
(DIN P-4)

•  Vernietigt tot 5 minuten non-stop

•  Gepatenteerde Safety Lock blokkeert 
de papiervernietiger zodat deze niet per 
ongeluk ingeschakeld kan worden

•  Ideaal voor incidenteel thuisgebruik
•  Vernietigt tot 3 minuten non-stop

Papiervernietigers Fellowes
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P-4 P-5P-2

P O FT E
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B

Autofeed

Autofeed

300

150

Autofeed

100

 

 

 

 

 

 

  

A B C

Maak nou niet weer dezelfde fout!
Vernietigen in plaats van weggooien.

Waarom? Elke onderneming heeft vertrouwelĳke en gevoelige documenten. 
Volgens de wet op de databeveiliging dienen ondernemingen, die persoons-
gebonden data verwerken, een databeveiligde en betrouwbare vernietiging 
evenals afvoer te garanderen.
Hoe hoog is de benodigde bescherming voor uw datadragers?  
Aan de gedefinieerde beschermingsklassen ontneemt u het passende  
veiligheidsniveau.

De veiligheidsniveaus met als voorbeeld papier DIN A4:

Voor bĳzonder vertrou-
welĳke gegevens.

BESCHERMINGS-
FACTOR 3

Voor vertrouwelĳke 
gegevens.

BESCHERMINGS-
FACTOR 2

Voor interne gegevens.

BESCHERMINGS-
FACTOR 1

Datavernietigers HSM SECURIO AF-serie met autofeed: 
Innovatief, comfortabel en tĳdsbesparend. De autofeed-datavernietigers van de AF-serie met 
Nanogrip Technologie brengen functionaliteit en bedieningsgemak bĳeen. Voor betrouwbare en 
gemakkelĳke datavernietiging van stapels papier en enkelvoudig papier.

Snipperformaat 
max. 30 mm2, 
ca. 2.079 snippers

Snipperformaat 
max. 160 mm2, 
ca. 389 snippers

Strokenbreedte 
max. 6 mm, 
ca. 36 stroken

Meer op  
www.hsm.eu/gegevensbescherming

Best.-Nr. Omschrijving HSM Snijgrootte

2063111 SECURIO AF100 4 x 25 mm

2083111 SECURIO AF150 4,5 x 30 mm

2082111 SECURIO AF150 1,9 x 15 mm

2092111 SECURIO AF300 1,9 x 15 mm

1661995
Plasticzakken (100 pcs.)
AF150 / AF300

2359974 Speciale snijwalsen olie (250 ml)

De veilige
dataver-
nietiging
vlgs. ISO/IEC 
21964 (DIN
66399)

Informatie op
origineel 
formaat, bijv. 
papier

Optische
datadragers,
bijv. cds, dvds, 
Blu-ray Discs

Magnetische
datadragers,
bijv. diskettes,
ID-kaarten

Elektronische
datadragers,
bijv. chipkaarten

Informatie
in verkleinde
vorm, bijv.
films, folies

HSM SECURIO datavernietigers 
zijn voor de duurzame constructie, 
het geringe stroomverbruik en het 
gebruik van milieubeschermend 
materiaal met de Blauwe Engel 
onderscheiden (behalve HSM  
SECURIO AF100, P36i, P40i en 
P44i).

Uitmuntende milieugedachte:

Office
tot en met
5 personen

Office
tot en met
5 personen

Privé /  
Klein
kantoor

 Nuttige dubbelfunctie: 
Handmatige toevoer van 
losse vellen papier tĳdens de 
autofeed-stapelverwerking.

 Handig start-/stop automa-
tisme.

 Vulstandindicatie via zicht-
venster.

 Kleur: wit.
A HSM SECURIO AF100
 Nulstroomverbruik in stand-
by.

 Eenvoudig te legen.
B+C HSM SECURIO AF150 /  
   HSM SECURIO AF300
 EcoSmart: Uiterst laag 
stroomverbruik van 0,1 W in 
stand-by.

 Uitneembare opvangbak voor 
eenvoudig legen.

 Op wielen verrĳdbaar.

Product 
 video

HSM SECURIO AF100 SECURIO AF150 SECURIO AF300

Best.-Nr. 2063111 2083111 2082111 2092111

Vernietigingswijze snippers snippers snippers snippers

Snijgrootte in mm 4 x 25 4,5 x 30 1,9 x 15 1,9 x 15

Snijcapaciteit in handma-
tige toevoer / Autofeed* in 
vellen 80 g/m²

5-6 / 100 8-10 / 150 6-7 / 150 8-10 / 300

Veiligheidsniveau 
ISO/IEC 21964 (DIN 66399)

P-4 / T-4 / E-3 / F-1 P-4/O-3/T-4/E-3/F-1 P-5 / T-5 / E-4 / F-2 P-5 / T-5 / E-4 / F-2

Opvangvolume 25 l 34 l 34 l

Invoerbreedte 225 mm 240 mm 240 mm

Afmetingen (B x D x H) 375 x 260 x 620 mm 395 x 381 x 740 mm 395 x 435 x 837 mm

Gewicht in kg 7 18 19 
*Papierlade automatisch invoer is alleen voor papier | Technische en optische wijzigingen zijn voorbehouden.
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A B

HSM

IN
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TAN D-BY M
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A B

Dat alles verstaan wij onder kwaliteit.

HSM – Garantie en service.

Datavernietigers HSM SECURIO C-serie: 
Plaatsbesparend, efficiënt en zeker. De C-serie overtuigt door zĳn aansprekende compacte design 
en eenvoudige bediening. Perfect voor datavernietiging op kantoor of thuis.

 Geruisarme werking.
 Bĳ druk op het veiligheids- 
element schakelt het  
apparaat automatisch uit.

 Praktisch en automatisch 
starten/stoppen.

 Kleur: wit.

A HSM SECURIO C14
 Nulstroomverbruik in  
stand-by.

B HSM SECURIO C18
 EcoSmart: Bĳzonder laag 
stroomverbruik van 0,1 W 
in stand-by-modus.

Home Office
tot en met
2 personen

Home Office
tot en met
3 personen

Eenvoudig 
te legen.

Eenvoudig 
te legen.

Technische en optische wijzigingen zijn voorbehouden. 

Best.-Nr. Omschrijving HSM Snijgrootte

2250111 SECURIO C14 3,9 mm

2359974 Speciale snijwalsen olie (250 ml)

Product 
 video

Best.-Nr. Omschrijving HSM Snijgrootte

1913121 SECURIO C18 3,9 x 30 mm

1912121 SECURIO C18 1,9 x 15 mm

2359974 Speciale snijwalsen olie (250 ml)

3 jaar garantie op de 
HSM SECURIO data- 
vernietigers.

Garantie op snijwalsen 
voor de volledige  
levensduur van de  
HSM SECURIO data-
vernietigers in de veilig-
heidsniveaus P-2 tot  
en met P-5.

HSM produceert alle 
datavernietigers HSM 
SECURIO in Duitsland.

Gratis vervanging van 
alle HSM SECURIO 
datavernietigers tijdens 
de garantietijd.

Is de klant niet 
tevreden, dan krijgt 
hij binnen 14 dagen 
na aanschaf zijn geld 
terug.

Adviesservice bij alle vragen over product- of gegevensbescherming; gratis hotline 00800 / 44 77 77 66 of benelux@hsm.eu

HSM SECURIO C14 SECURIO C18

Best.-Nr. 2250111 1913121 1912121

Vernietigingswijze stroken snippers snippers

Snijgrootte in mm 3,9 3,9 x 30 1,9 x 15

Snijcapaciteit in 
vellen DIN A4 80 g/m²

10-12 8-9 6-7

Veiligheidsniveau 
ISO/IEC 21964 (DIN 66399)

P-2 / T-2 / E-2 P-4 / T-4 / 
E-3 / F-1

P-5 / T-5 / 
E-4 / F-2

Opvangvolume 20 l 25 l

Invoerbreedte 225 mm 230 mm

Afmetingen (B x D x H) 366 x 258 x 405 mm 365 x 280 x 542 mm

Gewicht in kg 4 11

Papiervernietigers HSM
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A B CHSM SECURIO B24 SECURIO B26 SECURIO B34

Best.-Nr. 1783111 1782111 1800111 1803111 1802111 1843111

Vernietigingswijze snippers snippers stroken snippers snippers snippers

Snijgrootte in mm 4,5 x 30 1,9 x 15 5,8 4,5 x 30 1,9 x 15 4,5 x 30

Snijcapaciteit in 
vellen DIN A4 80 g/m²

14-16 9-11 25-27 14-16 9-11 19-21

Veiligheidsniveau 
ISO/IEC 21964 (DIN 66399)

P-4 / O-3 / 
T-4 / E-3 / F-1

P-5 / T-5 / 
E-4 / F-2

P-2 / O-2 /  
T-2 / E-2

P-4 / O-3 /  
T-4 / E-3 / F-1

P-5 / T-5 / 
E-4 / F-2

P-4 / O-3 / 
T-4 / E-3 / F-1

Opvangvolume 34 l 55 l 100 l

Invoerbreedte 240 mm 280 mm 310 mm

Afmetingen (B x D x H) 395 x 317 x 605 mm 497 x 397 x 676 mm 541 x 439 x 845 mm

Gewicht in kg 15 19 24 26 27 42

Eenvoudig te 
legen.

Gescheiden 
opvang vernie-
tigd materiaal.

Office
tot en met
8 personen

Datavernietiger HSM SECURIO B34 voor grote kantoorruimtes: 
Deze eersteklas datavernietiger met elegant design zorgt voor dataveiligheid in kantoorruimtes. 
Vernietigt dankzĳ de krachtige aandrĳving betrouwbaar en geruisarm de data-hoeveelheden van tot 
en met 8 personen.

 Krachtige motor maakt 
duurloop mogelĳk.

 EcoSmart: Bĳzonder laag 
stroomverbruik van 0,1 W 
in stand-by-modus.

 Fotocel voor automatisch 
start/stoppen.

 Op wielen verrĳdbaar.
 Comfortabel verwĳderen en 
legen van de uittrekbare 
herbruikbare opvangzakken.

 Hoogwaardige houten 
onderkast met deur.

 Kleur: wit.

Best.-Nr. Omschrijving HSM Snijgrootte

1843111 SECURIO B34 4,5 x 30 mm

1410995 Plasticzakken (100 pcs.)

2359974 Speciale snijwalsen olie (250 ml)

Product 
 video

Technische en optische wijzigingen zijn voorbehouden. 

Eenvoudig 
te legen.

Datavernietigers HSM SECURIO B-serie voor naast de werkplek: 
Ruimtebesparend, betrouwbaar en veelzĳdig. De B-serie onderscheidt zich door hoge prestatie en 
maximale functionaliteit. De productvariëteit biedt datavernietigers voor bĳ de werkplek of kleine 
werkgroepen tot en met 5 personen.

Office
tot en met
5 personen

Office 
tot en met
5 personen  Geruisarme werking.

 Fotocel voor automatisch 
start/stoppen.

 Krachtige motor maakt duur-
loop mogelĳk.

 Multifunctioneel element 
voor intuïtieve bediening.

 Veiligheidselement verhindert 
onbedoelde invoer.

 EcoSmart: Bĳzonder laag 
stroomverbruik van 0,1 W 
in stand-by-modus.

 Op wielen verrĳdbaar.
 Kleur: wit.

Eenvoudig 
te legen.

Product 
 video

Best.-Nr. Omschrijving HSM Snijgrootte

1783111 SECURIO B241) 4,5 x 30 mm

1782111 SECURIO B24 1,9 x 15 mm

1661995 Plasticzakken (100 pcs.)

2359974 Speciale snijwalsen olie (250 ml)

Best.-Nr. Omschrijving HSM Snijgrootte

1800111 SECURIO B261) 5,8 mm

1803111 SECURIO B261) 4,5 x 30 mm

1802111 SECURIO B26 1,9 x 15 mm

1330995 Plasticzakken (100 pcs.)

2359974 Speciale snijwalsen olie (250 ml)

1)
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A

HSM Innovation:

IntelligentDrive

Tip
 

A

Department
tot en met
15 personen

Bediening via 
tiptoetsdisplay.

Praktisch te 
legen.

 Volstalen snĳwalsen met  
levenslange garantie.

 Geïntegreerde automatische olie-
voorziening voor constante hoge 
snĳprestaties.

 Intuïtieve bediening en menu- 
navigatie via het duidelĳke 
druktoetsdisplay.

 Krachtige motor maakt duurloop 
mogelĳk.

 Zeer energiebesparend via 
stand-by en automatische 
uitschakeling.

 Intelligent voorkomen van 
papierophoping:

 Op druk reagererend veilig- 
heidselement voor hoge  
gebruiksveiligheid:

 Op wielen verrĳdbaar.
 Kleur: wit

Datavernietiger HSM SECURIO P36i: 
Professionele datavernietiging van buitengewone klasse! Deze datavernietiger overtuigt door het 
innovatieve aandrĳvings- en bedieningsconcept IntelligentDrive met touchdisplay. Perfect geschikt 
voor grote werkgroepen tot en met 15 personen.

IntelligentDrive biedt drie  
verschillende bedrĳfsmodi:  
Silent voor een bĳzonder 
geruisarme verwerking,  
Standard voor optimale 
doorvoercapaciteit bĳ geringe 
geruisontwikkeling en  
Performance voor een  
maximale snĳ- en doorvoer- 
capaciteit.

Intelligente 
opheffing van 
papierop-
hoping.

Technische en optische wijzigingen zijn voorbehouden. 

Best.-Nr. Omschrijving HSM Snijgrootte

1853121 SECURIO P36i 4,5 x 30 mm

1442995 Plasticzakken (100 pcs.)

2359974 Speciale snijwalsen olie (250 ml)

Heel eenvoudig naar de 

juiste datavernietiger!

QR-code inscannen 

en video bekĳken.

Product 
 video

HSM SECURIO P36i

Best.-Nr. 1853121

Vernietigingswijze snippers

Snijgrootte in mm 4,5 x 30

Snijcapaciteit in 
vellen DIN A4 80 g/m²

27-29

Veiligheidsniveau 
ISO/IEC 21964 (DIN 66399)

P-4 / O-3 / 
T-4 / E-3 / F-1

Opvangvolume 145 ltr.

Invoerbreedte 330 mm

Afmetingen (B x D x H) 580 x 550 x 1020 mm

Gewicht in kg 68

Papiervernietigers HSM
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Voor thuis of het kleine kantoor

Datavernietigers HSM shredstar: Stĳlvol – veilig – betrouwbaar.
Databeveiliging is bĳ een ieder van toepassing! Vernietig daarom vertrouwelĳke data op  
kantoor of thuis met een datavernietiger uit de serie HSM shredstar. Deze apparaten  
onderscheiden zich door hun compactheid en moderne design, door hoog prestatievermogen 
en een eenvoudige bediening bĳ een niet te evenaren prĳs-prestatie-verhouding.

Technische en optische wijzigingen zijn voorbehouden. 

13 vellen

Voor de werkplek  Geruisarme werking.
 Apart werkend CD-snijwerk (behalve 
HSM shredstar S5).

 Fotocel voor automatische start/stop.
 Automatische terugloop heft  
papierophoping op.

 Eenvoudig legen door uitneembare 
opvanghouder (behalve HSM shredstar 
X13).

 Uitneembare opvangbak voor  
eenvoudig legen (alleen bĳ HSM  
shredstar X13).

 Kleur: wit/zilver.

Smeer- en reinigingsolie voor  
datavernietigers

Best.-Nr. Omschrijving HSM Snijgrootte

1057121 shredstar X13 4 x 37 mm

Product  video

10 vellen 5 vellen

8 vellen 10 vellen

Réf. Omschrijving HSM Snijgrootte

1042121 shredstar S10 6 mm

Best.-Nr. Omschrijving HSM Snijgrootte

1043121 shredstar X5 4,5 x 30 mm

Best.-Nr. Omschrijving HSM Snijgrootte

1044121 shredstar X8 4,5 x 30 mm

Best.-Nr. Omschrijving HSM Snijgrootte

1045111 shredstar X10 4,5 x 30 mm

5 vellen

6 vellen

Best.-Nr. Omschrijving HSM Snijgrootte

1041121 shredstar S5 6 mm

Best.-Nr. Omschrijving HSM Snijgrootte

1046111 shredstar X6pro 2 x 15 mm

TIP

Best.-Nr. Omschrijving HSM

2359974 Olie 250 ml

HSM shredstar S5 S10 X5 X6pro X8 X10 X13

Best.-Nr. 1041121 1042121 1043121 1046111 1044121 1045111 1057121

Vernietigingswijze stroken stroken snippers snippers snippers snippers snippers

Snijgrootte in mm 6 6 4,5 x 30 2 x 15 4,5 x 30 4,5 x 30 4 x 37

Snijcapaciteit in vellen  
DIN A4 80 g/m²

5 10 5 6 8 10 13

Veiligheidsniveau 
ISO/IEC 21964 (DIN 66399)

P-2 P-2 / O-1 / 
T-1 / E-2

P-4 / O-1 / 
T-2 / E-2 / F-1

P-5 / O-1 / T-2 / 
E-2 / F-2

P-4 / O-1 / 
T-2 / E-2 / F-1

P-4 / O-1 / 
T-2 / E-2 / F-1

P-4 / O-1 / 
T-2 / E-2 / F-1

Opvangvolume 12 l 18 l 18 l 20 l 18 l 20 l 23 l

Invoerbreedte 220 mm 220 mm 220 mm 220 mm 220 mm 220 mm 230 mm

Afmetingen (B x D x H)
in mm

310 x 210 x 350 345 x 245 x 385 345 x 245 x 385 345 x 245 x 445 345 x 245 x 385 345 x 245 x 445 390 x 300 x 595

Gewicht in kg 3 4 4 6 6 6 13

Technische en optische wijzigingen zijn voorbehouden. 

13 vellen

Voor de werkplek

10 vellen 5 vellen

8 vellen 10 vellen

5 vellen

6 vellen

Papiervernietigers HSM

PA
PIERV

ERN
IETIG

ERS



235

3

FEED
AUTO

P3 P4
AUTO JAM
CLEARANCE

ULTRA
QUIET

 

   
213500A 2103250 212559A

   

 

   

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

Papiervernietigers Rexel
PA

PIERV
ERN

IETIG
ERS



236

3

Papiervernietigers Rexel

PA
PIERV

ERN
IETIG

ERS



3

PA
PIERV

ERN
IETIG

ERS



238

3

Omschrijving    S206 X308 X312 X312-SL X410-SL
Artikelnr 2104568 2104570 393394 2104574 2104573

Type vernietiging Strip Cut    Cross Cut   Cross Cut  Cross Cut   Cross Cut  

Veiligheidsniveau (DIN) P2 P3 P3 P3 P4

Snippergrootte 6 5x42 5x42 5x42 4x28

Invoercapaciteit (80 grams papier) 6 8 12 12 10

Invoercapaciteit (70 grams papier) 7 9 13 13 11

Capaciteit opvangbak (liter) 9/75 15/100 23/200 23/200 23/225

Werkduur (min) 120 180 6 6 6

Geluidsniveau (dB) 72 70 62 62 62

Anti-vastloopmechanisme - -

Tiptoetspaneel  - -

Afmetingen HxBxD in mm 319x288x156 325x343x229 356x423x238 255x375x370 255x375x370
Gewicht    2 3.5 6.5 6.5 6.5
Garantie (jaren) 2 2 2 2 2

2104568 Rexel Momentum S206

2104574 Rexel Momentum X312-SL 
2104573 Rexel Momentum X410-SL 

393395 Rexel Momentum X312

2104570 Rexel Momentum X308
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393401 Rexel Momentum X420 
2104577 Rexel Momentum M515 

393399 Rexel Momentum X415

393398 Rexel Momentum M510

Omschrijving    X406 X415 M510 X420 M515
Artikelnr 2104569 393399 393398 393401 2104577

Type vernietiging Cross Cut Cross Cut Micro Cut Cross Cut Micro Cut 

Veiligheidsniveau (DIN) P4 P4 P5 P4 P5

Snippergrootte 4x30 4X40 2x15 4X40 2x15

Invoercapaciteit (80 grams papier) 6 15 10 20 15

Invoercapaciteit (70 grams papier) 7 17 11 22 17

Capaciteit opvangbak (liter) 15/125 23/225 23/250 30/275 30/300

Werkduur (min) 180 120 120 240 240

Geluidsniveau (dB) 70 58 58 58 58

Anti-vastloopmechanisme -

Tiptoetspaneel  -

Afmetingen HxBxD in mm 325x343x229 370x465x279 370x465x279 406x540x320 406x594x320
Gewicht    3.5 12.5 12.5 22 22
Garantie (jaren) 2 2 2 2 2

2104569 Rexel Momentum X406
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VERTROUWELIJKHEID OP  
HET WERK,VERNIETIG DOCUMENTEN  
DIE U NIET NODIG HEBT,
OM U HET LEVEN MAKKELIJKER TE MAKEN.

verp/1

verp/1

PAPIERVERNIETIGER FN69P
Bescherm persoonlijke informatie met een micro-cut 
versnipperaar die uw documenten tot kleine snippers  
herleidt voor uw gemoedsrust.  
Ideaal voor intensief gebruik op kantoor.

7 vellen 2,5 x 11 mm 
cut

Micro-cut P4-norm 1,8 m/min Anti-
blokkeer

13,25 l 
opvangbak

Ref.: 901560

PAPIERVERNIETIGER C222P
Herleid uw persoonlijke documenten tot  

snippers (cross-cut).
Ideaal voor thuisgebruik of kleine bedrijven.

8 vellen 4 x 39 mm 
cut

Cross-cut P4-norm 2 m/min 13 l  
opvangbak

Ref.: 901565
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WAAR? FORMAAT MAX. DIKTE
LAMINEERHOES

OPWARMTIJD LAMINEERT 1 A4, 
80 MICRON HOES IN:

GARANTIE MERK TYPE  
LAMINEERMACHINE

BESTELNUM-
MER

A3 250 micron 3 min 20 sec 2 jaar Fellowes Proteus 5709001

A3 250 micron 4 min 20 sec 2 jaar Fellowes Voyager 5704201

A3 250 micron 30 sec 13 sec 2 jaar Fellowes Venus 2 5734201

A3 250 micron 1 min 15 sec 2 jaar Fellowes Jupiter 2 5733501

A3 175 micron 1 min 24 sec 2 jaar Fellowes Neptune 3 5721501

A3 125 micron 1 min 1 min 2 jaar Fellowes Saturn 3i 5736001

A4 125 micron 1 min 1 min 2 jaar Fellowes Saturn 3i 5724801

A3 125 micron 1 min 36 sec 2 jaar Fellowes Calibre 5740101

A4 125 micron 1 min 36 sec 2 jaar Fellowes Calibre 5740701

A3 125 micron 4 min 1 min 2 jaar Fellowes Spectra 5738301

A4 125 micron 4 min 1 min 2 jaar Fellowes Spectra 5737801

A3 125 micron 4 min 1 min 1 jaar Fellowes Lunar+ (grijs) 5716701

A4 125 micron 4 min 1 min 1 jaar Fellowes Lunar+ (grijs) 5715601

A3 125 micron 4 min 1 min 1 jaar Fellowes Lunar+ (blauw) 5742701

A4 125 micron 4 min 1 min 1 jaar Fellowes Lunar+ (blauw) 5742801

A3 125 micron 4 min 1 min 1 jaar Fellowes L125 5640701

A4 125 micron 4 min 1 min 1 jaar Fellowes L125 5737201

A4 80 micron 4 min 1 min 1 jaar Fellowes Arc 4570001

A4 125 micron 3 min 1 min 2 jaar Fellowes Pixel 5601401

A3 125 micron 3 min 1 min 2 jaar Fellowes Pixel 5601601

FELLOWES Lamineermachine Proteus A3
•  6 rollen-technologie met 4 verwarmde rollen met een grote  

diameter voor professionele resultaten
• Volledig variabele instellingen en 6 vooraf ingestelde instellingen 

voor veelgebruikte toepassingen
•  Lamineert tot 95cm/min (ongeveer 180 x A4 lamineerhoezen  

per uur)
• Mogelijkheid om heet en koud te lamineren

5709001 ft 12.5 x 55.4 x 31.5 cm verp/1

Waarom lamineren? 

Detecteert automatisch de dikte van de 
lamineerhoes en past hierop de optimale 

lamineerinstellingen aan

Klaar om te lamineren in slechts
30 of 60 seconden

Het ClearPath mechanisme verzekert u 
dat de lamineermachine niet vastloopt bij 

gebruik van Fellowes lamineerhoezen

Schakelt uit na een periode van inactiviteit 
zodat energieverbruik verlaagd wordt

Welke eigenschappen op de Fellowes lamineermachines maken uw taak eenvoudiger? 

Klies de juiste lamineermachine

Verlaagt de oppervlaktetemperatuur van 
de lamineermachine zodat u deze altijd 

veilig kunt aanraken

GROOT 
KANTOOR
zwaar gebruik

KANTOOR
frequent 
gebruik

KLEIN 
KANTOOR
gemiddeld 
gebruikgebruik

THUIS- 
KANTOOR
matig gebruik

Detecteert wanneer lamineerhoes dreigt 
vast te lopen en stopt met lamineren. 

Gebruiker kan de lamineerhoes verwijderen 
en opnieuw invoeren

Lampje geeft aan wanneer de volgende 
lamineerhoes ingevoerd mag worden

De gebruiker kan onmiddellijk 
wisselen tussen verschillende diktes 
van lamineerhoezen voor sneller en 

productiever lamineren

Door het toevoegen van een plastic laag aan het papier of kaart krijgt het document een duurzaam, kwalitatief en professioneel uitziend 
resultaat. Lamineren beschermt het document tegen vingerafdrukken, vlekken en scheuren. Het verrijkt de kleur en het contrast van uw 
document. De documenten kunnen jarenlang bewaard worden. Gebruik lamineren voor presentaties, wegwijzers, herbruikbare displays en bij 
frequent gebruikte en belangrijke documenten. Een gelamineerd document ziet er goed uit en gaat langer mee.

Lamineermachines Fellowes

IN
BIN

D
- EN

  LA
M

IN
EERM

ACH
IN

ES



243

3

FELLOWES Lamineermachine Neptune 3
• Uniek AutoSense systeem detecteert de dikte van de lamineerhoes 

en past hierop de optimale lamineerinstellingen aan
• Binnen 60 seconden klaar voor het lamineren van elke lamineerhoes 

met de InstaHeat Technologie
• Lamineersnelheid: 800 mm/min
• Sleepmode wordt geactiveerd na een periode van inactiviteit, dit 

vermindert het energieverbruik
• HeatGuard technologie isoleert de warmte waardoor de buitenkant 

altijd veilig is om aan te raken
• Inclusief starterskit voor 10 documenten (A4, 80 micron)

5721501 11.8 x 50.8 x 14 cm verp/1

FELLOWES Lamineermachine Jupiter 2
• AutoSense systeem detecteert de dikte van de lamineerhoes en 

past hierop lamineerinstellingen aan
• InstaHeat Technologie: klaar binnen 60 sec.
• Lamineersnelheid: 1200 mm/min
• 100% Jam Free bij gebruik van Fellowes lamineerhoezen
• Simpele gebruikersinterface met achteruitstand voor het  

herstellen van fout ingevoerde documenten
• Sleepmode wordt geactiveerd na een periode van inactiviteit, voor 

minder energieverbruik
• HeatGuard technologie isoleert de warmte in de lamineermachine 

waardoor de buitenkant altijd veilig is om aan te raken

5733501 12.9 x 53.9x 20.8 cm verp/1

FELLOWES Lamineermachine Voyager A3
• Voor zwaar gebruik
• Geen afkoel- of opwarmtijd tussen de verschillende diktes van 

lamineerhoezen
• Met LCD-display 
• CleanMe™ Auto-lijm sensor detecteert wanneer de riem moet 

worden schoongemaakt
• Detecteert fout ingevoerde documenten en voorkomt vastgelopen 

documenten
• Invoerbreedte: 330 mm
• Opwarmtijd: 4 min
• Lamineersnelheid: 900 mm/min

5704201 16.5 x 63 x 23 cm verp/1

FELLOWES Lamineermachine Venus 2
• Uniek AutoSense systeem detecteert de dikte van de lamineerhoes 

en past hierop de optimale lamineerinstellingen aan
• Binnen 30 seconden klaar voor het lamineren van elke lamineerhoes 

met de InstaHeat Technologie
• Lamineersnelheid: 1350 mm/min
• 100% Jam Free bij gebruik van Fellowes lamineerhoezen
• Achteruitstand voor het herstellen van fout ingevoerde documenten
• Sleepmode wordt geactiveerd na een periode van inactiviteit, dit 

vermindert het energieverbruik
• HeatGuard technologie isoleert de warmte in de lamineermachine 

waardoor de buitenkant altijd veilig is om aan te raken
• Inclusief starterskit voor 10 documenten (A4, 80 micron)

5734201 12.9 x 53.9 x 20.8 cm verp/1
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FELLOWES Lamineermachine Spectra
• Gebruiksvriendelijk voor gebruik thuis en op een thuiskantoor
• Lamineert documenten en foto’s in lamineerhoezen van 80 en 

125 micron
• Opwarmtijd: 4 min
• Release functie voor het verwijderen en herstellen van fout  

ingevoerde documenten
• Schakelt automatisch uit na 30 minuten inactiviteit om het  

energieverbruik te beperken
• Inclusief starterskit voor het lamineren van 10 documenten

5737801 voor ft A4, ft 7.8 x 37 x 16.2 cm verp/1
5738301 voor ft A3, ft 7.8 x 47 x 16.2 cm verp/1

FELLOWES Lamineermachine Calibre
• Max. plastificeerdikte: 125 micron
• Plastificeersnelheid: 500 mm/min
• Opwarmtijd: 1 min
• Kleur: zwart/grijs

5740701 voor ft A4, ft 11 x 45 x 14.5 cm verp/1
5740101 voor ft A3, ft 11 x 57 x 15.6 cm verp/1

FELLOWES Lamineermachine Saturn 3i
• Max. plastificeerdikte: 125 micron
• Plastificeersnelheid: 300 mm/min
• Opwarmtijd: 1 min
• Kleur: grijs/zwart

5724801 voor ft A4, ft 10.5 x 43.7 x 14 cm verp/1
5736001 voor ft A3, ft 10.5 x 53.2 x 14.6 cm verp/1

FELLOWES Lamineermachine Lunar en Lunar+
• Max. plastificeerdikte 125 micron
• Opwarmtijd: 4 minuten
• Indicatie als de machine gebruiksklaar is
• Releaseknop voor het verwijderen van fout ingevoerde docu-

menten

5715601 Lunar voor ft A4 grijs, ft 11 x 40 x 16 cm verp/1
5716701 Lunar voor ft A3 grijs, ft 11 x 49.4 x 16 cm verp/1
5742801 Lunar+ voor ft A4 blauw, ft 11 x 40 x 16 cm verp/1
5742701 Lunar+ voor ft A3 blauw, ft 11 x 49.4 x 16 cm verp/1

FELLOWES Lamineermachine L-125
• Max. plastificeerdikte: 125 micron
• Plastificeersnelheid: 300 mm/min
• Opwarmtijd: 4 min
• Kleur: wit

5737201 voor ft A4, ft 6.7 x 35.6 x 15.9 cm verp/1
5640701 voor ft A3, ft 6.5 x 45.1 x 15.1 cm verp/1

FELLOWES Arc A4 
• Klaar om te lamineren in 4 minuten
• Lamineert hoezen van 80 micron
• Release mechanisme voor het opnieuw uitlijnen van foutief  

ingevoerde documenten
• Schakelt automatisch uit na 30 minuten

457001 voor A4, 6.2 x 35.9 x 17 cm verp/1

FELLOWES Pixel A3 and A4
• Stijlvolle lamineermachine beschikbaar in A3 en A4.
• Snelle opwarmtijd. Gereed in 3 minuten.
• Lamineert hoezen van 80 & 125 micron. 
• Release mechanisme voor het opnieuw uitlijnen van foutief 

ingevoerde documenten.

5601401 voor A4, ft 34.2 x 11 x 7.5 cm verp/1
5601601 voor A3, ft 43.5 x 11 x 7.5 cm verp/1

Lamineermachines Fellowes
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Easy  Feed

Easy  Feed

6 x

De perfecte combinatie tussen design en kwaliteit.
 LED lampje en geluidssignaal geven aan wanneer de 
machine klaar is voor gebruik
 Laag energieverbruik, automatische uitschakeling  
na 30 minuten bij geen gebruik

                

 Volautomatische en supersnelle premium  
lamineermachine met unieke intelligente  
sensortechnologie, die de dikte van het  
document herkent en automatisch de beste  
snelheid selecteert 
 Gepatenteerd Easy Feed Systeem: een document 
in de hoes steken is nooit meer een probleem!
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INTENSE KLEUREN HEBBEN 
DE BESTE BESCHERMING NODIG.

•  Professionele afwerking van documenten  
tot A3-formaat

•  Licht ontwerp, perfect voor op kantoor,  
thuis of op school 

Warmt snel op, met mogelijkheid om koud te lamineren.  
Voor gebruik met hoezen van 80-125 micron.

Max. snelheid
400 mm/min
(63sec/A3)

2 min.
opwarmen

80-125 
micron

Antiblokkeer-
mechanisme

Bevat 10 
lamineer-

hoezen

Instructies:

Schakel de machine 
in en wacht tot 

het groene lampje 
brandt.

Plaats uw  
document in een 

open hoes.

Plaats de hoes  
in de machine  

met de afgesloten 
kant eerst.

Verwijder uit de 
machine en laat 

afkoelen.

1 2

3 4

Ref.: 900954
verp/1

verp/1

A3

Ref.: 900953
A4

DE BESTE MANIER OM  
UW DOCUMENTEN TE BESCHERMEN,

OM U HET LEVEN MAKKELIJKER TE MAKEN.
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FELLOWES Lamineerhoezen SuperQuick
• A4 formaat documenten
• Tot 40 % sneller lamineren met de Fellowes SuperQuick™  

lamineerhoezen
• De lange zijde van de hoes is gesloten, perfect voor het lamineren 

van grote volumes
• Ideaal voor notities, foto’s, instructiematerialen en veelvuldig 

gebruikte documenten
• Glanzende afwerking
• Enkel geschikt voor A3 lamineermachines
• Pak van 100 stuks

5440001 80 micron - 100pk verp/1
5440101 125 micron - 100pk verp/1

FELLOWES Admire™ lamineerhoezen
• 80 micron lamineerhoezen
• EasyDisplay zelfklevende lamineerhoezen - perfect om makkelijk 

documenten te bevestigen aan de wand
• Easyfold voorgevouwen lamineerhoezen voor makkelijk  

professionele resultaten
• Stylish Matt niet-reflecterende lamineerhoezen voor een elegant 

eindresultaat
• Creative collection bestaande uit 10 van elk van de volgende 

lamineerhoezen: A4 glanzend, A4 Stylish Matt, A4 EasyDisplay, 
A5 Glanzend, 10x15cm lamineerhoezen voor foto’s

5601703 A4 EasyDisplay 25pk verp/1
5601803 A3 EasyDisplay 25pk verp/1
5601901 A4 EasyFold 25pk verp/1
5602001 A3 EasyFold 25pk verp/1
5602101 A4 Stylish Matt 25pk verp/1
5602201 A3 Stylish Matt 25pk verp/1
5602301 Creative collection 50pk verp/1

FELLOWES Lamineerhoezen
• Kwalitatief hoogwaardige lamineerhoezen voor superieure 

resultaten
• Unieke pijl in de lijm geeft juiste invoerrichting aan en verdwijnt na 

het lamineren
• Glanzende afwerking
• Geschikt voor gebruik in lamineermachines van elk merk

Ft A6, pak van 100 stuks
5307201 125 micron verp/1
Ft A5, pak van 100 stuks
5306002 80 micron - Imagelast verp/1
5351002 100 micron verp/1
5307302 125 micron verp/1
Ft A4, pak van 100 stuks
5302202 80 micron zelfklevend verp/1
5452103 80 micron mat verp/1
5452502 80 micron geperforeerd verp/1
5306114 80 micron ImageLast verp/1
5351111 100 micron verp/1
5328502 125 micron mat verp/1
5307407 125 micron ImageLast verp/1
5308703 175 micron verp/1
Ft A3, pak van 100 stuks
5306207 80 micron Imagelast verp/1
5452003 80 micron mat verp/1
5351205 100 micron verp/1
5307506 125 micron - Imagelast verp/1
5308803 175 micron verp/1
Ft A2, pak van 50 stuks
5309302 125 micron verp/1
Kleine formaten, pak van 100 stuks
53063 125 micron, 54x86mm verp/1
5307101 125 micron, 83x113mm verp/1
5306901 125 micron, 75x105mm verp/1
5397402 125 micron, 60x90mm verp/1
53067 125 micron, 65x95mm verp/1
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Kies de juiste inbindmachine

Maximum pons- en inbindcapaciteit 
verhoogt de productiviteit

Verticaal laden voor een perfecte 
uitlijning van de ponsgaatjes

Pons en bind in één beweging - pons 
en plaats de documenten direct op 

de bindrug

Verbeterde precisie, de margestop 
zorgt voor nauwkeurige uitlijning  

van het document

Welk type inbindmachine is nodig voor uw 
gebruik?

Welke inbind- en ponscapaciteit heeft u 
nodig?

InbindcapaciteitPlastic bindruggen PonscapaciteitMetalen bindruggen Maximale maat bindrugThermisch inbinden

WAAR? MERK MODEL BESTEL-
NUMMER

MANUEEL/
ELEKTRISCH 

PONSEN

PONS-
CAPACITEIT

INBIND-
CAPACITEIT

MAXIMALE 
GROOTTE 
BINDRUG

STARTERSKIT 
INBEGREPEN GARANTIE AFMETINGEN 

(HxBxL in cm) 
GEWICHT 

(kg)

GROOT KANTOOR
Zwaar gebruik Fellowes Galaxy -E 5622101 elektrisch 28 vel 500 vel 51mm 10 doc 2 jaar 16.5 x 49.8 x 45.1 13.50

KANTOOR
Frequent 
gebruik

Fellowes Quasar+ 5627701 manueel 25 vel 500 vel 51 mm 10 doc 2 jaar 13.0 x 45.5 x 40.0 6.90

Fellowes Pulsar-E 5620701 elektrisch 20 vel 300 vel 38 mm nee 2 jaar 13 x 43.2 x 39.0 9.5

Fellowes Orion 5642601 manueel 30 vel 500 vel 51 mm nee 2 jaar 21.4 x 40.2 x 40.4 13.24

KLEIN KANTOOR
Matig gebruik

Fellowes Pulsar + 5627601 manueel 20 vel 300 vel 38 mm 10 doc 2 jaar 13 x 44.8 x 36.8 6.9

Fellowes Star+ 5627501 manueel 15 vel 150 vel 19 mm nee 2 jaar 8 x 45 x 28 4.30

Fellowes Starlet 2+ 5227901 manueel 12 vel 120 vel 16 mm nee 2 jaar 14 x 48.3 x 20.3 3.31

Inbinden met plastic bindruggen

FELLOWES Inbindmachine Quasar+
• Voor plastic bindruggen
• Voor regelmatig gebruik op kantoor
• Ponscapaciteit van 25 vel, inbindcapaciteit van 500 pagina’s met 

een maximale maat bindrug van 51 mm
• Ponshendel over de volledige breedte voor minimale inspanning
• Bindrughouder met helling voor het optimaal laden van de 

geponste vellen
• Aanpasbare paginageleider lijnt de pagina’s nauwkeurig uit
• Opberglade met gepatenteerde bindrug- en documentwijzer 

voor het snel bepalen van de juiste accessoires
• Openspringende ponssnipperlade voorkomt verstoppingen
• Inclusief starterskit voor het inbinden van 10 documenten

5627701  verp/1

FELLOWES Inbindmachine Galaxy-E
• Voor plastic bindruggen
• Ponscapaciteit van 28 vel, inbindcapaciteit van 500 pagina’s met 

een maximale maat bindrug van 51mm
• Met verwijderbare inbindmodule voor het simultaan ponsen en 

inbinden van documenten
• Ponsselectie voor ft A4 en A5
• Verstelbare paginageleider
• Opberglade met gepatenteerde bindrug- en documentwijzer 

voor het snel bepalen van de juiste accessoires
• Openspringende ponssnipperlade voorkomt verstoppingen
• Inclusief starterskit voor het inbinden van 10 documenten

5622101  verp/1
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FELLOWES Inbindmachine Starlet 2+
• Voor plastic bindruggen
• Ponscapaciteit: 12 blad
• Inbindcapaciteit: 120 blad (met maximale maat bindrug  

van 16 mm)
• Aanpasbare paginageleider met 2 posities lijnt de pagina’s  

nauwkeurig uit 
• Gepatenteerde bindrug- en documentwijzer  

voor het snel bepalen van de juiste accessoires
• Lange ponshendel vereist minimale inspanning  

voor moeiteloos ponsen
• Onafhankelijke pons- en bindrug openingmechanismes  

voor een productievere manier van inbinden

5227901  verp/1

FELLOWES Inbindmachine Star+
• Voor 21-rings plastic bindruggen
• Ponscapaciteit: 15 blad
• Inbindcapaciteit van 150 blad
• Max. diameter bindrug: 18 mm
• Ponshendel over de volledige breedte
• Aanpasbare paginageleider lijnt de pagina’s nauwkeurig uit
• Opberglade met gepatenteerde bindrug- en documentwijzer 
• Openspringende ponssnipperlade voorkomt verstoppingen

5627501  verp/1

FELLOWES Inbindmachine Pulsar+
• Voor plastic bindruggen
• Ponscapaciteit: 20 blad
• Inbindcapaciteit: 300 blad
• Max. diameter bindrug: 38 mm
• Aanpasbare paginageleider 
• Gepatenteerde kam en formaatwijzer voor het selecteren van de 

juiste bindrug 
• Openspringende ponssnipperlade voorkomt verstoppingen
• Inclusief starterskit voor het inbinden van 10 documenten

5627601  verp/1

FELLOWES Inbindmachine Pulsar-E
• Voor plastic bindruggen
• Elektrische inbindmachine
• Ponscapaciteit: 20 blad ft A4 80 g/m², inbindcapaciteit:  

max. 300 blad ft A4 80 g/m²
• Met een bindrug van 38 mm
• Gepatenteerde bindrug- en documentwijzer  

voor het snel selecteren van de juiste bindrug
• Instelbare papiergeleider
• Geïntegreerde opvangbak voor confetti aan de  

onderzijde van de machine

5620701  verp/1

FELLOWES Inbindmachine Orion
• Voor plastic bindruggen
• Voor zwaar gebruik
• Ontworpen voor zwaar gebruik en grote volumes
• Ponscapaciteit van 30 blad, inbindcapaciteit van 500 blad met 

een maximale maat bindrug van 51 mm
• Volledig metalen motor en behuizing ontworpen voor het tradi-

tionele pons- en inbindwerk
• 21 individueel selecteerbare ponspinnen
• Volledig verstelbare paginageleider (zijmarge)
• Achterkantmarge verstelbaar in 5 posities en document  

formaatwijzer
• Extra grote ponssnipperlade aan de volledige voorzijde

5642601 verp/1
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FELLOWES Inbindmachine Quasar Wire
• Frequent gebruik
• Ponscapaciteit: 15 blad
• Inbindcapaciteit: 130 blad
• Max. diameter bindrug: 14 mm
• Ponshendel over de volledige breedte voor minimale inspanning 

bij handmatig ponsen
• Verstelbare paginageleider lijnt pagina’s accuraat uit
• De gepatenteerde opberglade voor bindruggen en formaatwijzer 

voor documenten en bindruggen om snel de juiste bindrug te 
selecteren

5224101  verp/1

FELLOWES Metalen bindruggen
• Voor alle standaard 34-gaats bindrug inbindmachines
• Voor A4 formaat documenten
• Doos van 100 stuks

Diameter 6 mm, capaciteit: 35 vel
53215 wit verp/1
54450 zilver verp/1
53218 zwart verp/1
Diameter 8 mm, capaciteit: 50 vel
53258 wit verp/1
54451 zilver verp/1
53261 zwart verp/1

FELLOWES Thermische inbindmachine Helios 60
• Voor groot kantoor
• Inbindcapaciteit: 600 blad
• Tegelijk inbinden van meerdere documenten
• ThermoSense selecteert automatisch de inbindcyclus voor verschillende documentgroottes 
• Geluids- en signaalindicatoren geven aan wanneer de machine gebruiksklaar is
• Opwarmtijd: 4 min
• Instelbare warmtecirculatie
• Automatisch bindproces

5642001  verp/1

Inbinden met metalen bindruggen

WAAR? MERK MODEL BESTEL-
NUMMER

MANUEEL/
ELEKTRISCH 

PONSEN

PONS-
CAPACITEIT

INBIND-
CAPACITEIT

MAXIMALE 
GROOTTE 
BINDRUG

STARTERSKIT 
INBEGREPEN GARANTIE AFMETINGEN 

(HxBxL in cm) 
GEWICHT 

(kg)

KANTOOR Frequent 
gebruik

Fellowes Quasar Wire 5224101 manueel 15 vel 130 vel 14 mm 20 doc 2 jaar 13 x 41 x 46 7.4

WAAR? MERK MODEL BESTEL-
NUMMER

INBIND-
CAPACITEIT OPWARMTIJD FORMAAT GARANTIE AFMETINGEN 

(HxBxL in cm) GEWICHT (kg)

KANTOOR 
Frequent gebruik

Fellowes Helios 60 5642001 600 vel 4 min A4 2 jaar 32.4 x 57.1 x 14.6 3.8

Diameter 10 mm, capaciteit: 80 vel
5327901 zilver verp/1
53265 zwart verp/1
Diameter 12 mm, capaciteit: 100 vel
54453 zilver verp/1
53273 zwart verp/1
Diameter 14 mm, capaciteit: 120 vel
53274 wit verp/1
54454 zilver verp/1
Diameter 14 mm, capaciteit: 130 vel
53277 zwart verp/1

Thermisch inbinden

Thermische inbindmachines

Toebehoren voor inbindmachines
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Diameter 6 mm, capaciteit: 20 vel
53300 wit, doos van 25 stuks verp/1
5330302 zwart, doos van 25 stuks verp/1
5345005 wit, doos van 100 stuks verp/1
5345106 blauw, pak van 100 stuks verp/1
5345204 rood, pak van 100 stuks verp/1
5345307 zwart, doos van 100 stuks verp/1
Diameter 8 mm, capaciteit: 40 vel
5330403 wit, pak van 25 stuks verp/1
5330702 zwart, doos van 25 stuks verp/1
5345406 wit, doos van 100 stuks verp/1
5345506 blauw, pak van 100 stuks verp/1
5345604 rood, pak van 100 stuks verp/1
5345707 zwart, doos van 100 stuks verp/1
Diameter 10 mm, capaciteit: 55 vel
5330803 wit, doos van 25 stuks verp/1
5331102 zwart, doos van 25 stuks verp/1
5345805 wit, doos van 100 stuks verp/1
5345906 blauw, pak van 100 stuks verp/1
5346004 rood, pak van 100 stuks verp/1
5346108 zwart, doos van 100 stuks verp/1
Diameter 12 mm, capaciteit: 80 vel
5331203 wit, doos van 25 stuks verp/1
5331502 zwart, doos van 25 stuks verp/1
5346206 wit, doos van 100 stuks verp/1
5346305 blauw, pak van 100 stuks verp/1
5346404 rood, pak van 100 stuks verp/1
5346507 zwart, doos van 100 stuks verp/1
Diameter 14 mm, capaciteit: 100 vel
5346604 wit, doos van 100 stuks verp/1
5346706 blauw, doos van 100 stuks verp/1
5346804 rood, pak van 100 stuks verp/1
5346907 zwart, doos van 100 stuks verp/1
Diameter 16 mm, capaciteit: 120 vel
5332002 wit, pak van 25 stuks verp/1
5332302 zwart, pak van 25 stuks verp/1
5347005 wit, doos van 100 stuks verp/1
5347106 blauw, doos van 100 stuks verp/1
5347204 rood, pak van 100 stuks verp/1
5347307 zwart, doos van 100 stuks verp/1
Diameter 19 mm, capaciteit: 150 vel
5347405 wit, doos van 100 stuks verp/1
5347705 zwart, doos van 100 stuks verp/1
Diameter 22 mm, capaciteit: 180 vel
5347803 wit, doos van 50 stuks verp/1
5348103 zwart, doos van 50 stuks verp/1
Diameter 25 mm, capaciteit: 200 vel
5348204 wit, doos van 25 stuks verp/1
5348504 zwart, doos van 50 stuks verp/1
Diameter 28 mm, capaciteit: 240 vel
5348602 wit, doos van 50 stuks verp/1
5348902 zwart, doos van 50 stuks verp/1
Diameter 32 mm, capaciteit: 280 vel
5349002 wit, doos van 50 stuks verp/1
5349302 zwart, doos van 50 stuks verp/1
Diameter 38 mm, capaciteit: 340 vel
5349402 wit, doos van 50 stuks verp/1
5349702 zwart, doos van 50 stuks verp/1
Diameter 45 mm, capaciteit: 410 vel
5350102 zwart, doos van 50 stuks verp/1
Diameter 51 mm, capaciteit: 450 vel
5350502 zwart, doos van 50 stuks verp/1

FELLOWES Plastic bindruggen
• Geeft een professionele afwerking aan uw ingebonden  

documenten
• Hoogwaardige kwalitatieve en duurzame plastic bindrug
• De meest populaire, economische en flexibele manier van 

inbinden
• Geschikt voor elke 21-rings inbindmachine voor plastic 

bindruggen

FELLOWES  
Omslagen PVC
• Ideaal voor gebruik 

als voorblad om uw 
ingebonden document 
te presenteren

• PVC dekblad
• Geschikt voor alle 

inbindmachines voor 
plastic en metalen 
bindruggen

• Pak van 100 stuks

Ft A4, transparant
5375901 180 micron verp/1
5376001 150 micron verp/1
5376102 200 micron verp/1
53762 240 micron verp/1
53763 300 micron verp/1
Ft A4, rood
5377201 200 micron verp/1
Ft A3, transparant
53764 200 micron verp/1

FELLOWES Omslagen  
Leatherboard
• Ft 21 x 29,7 cm (A4)
• Perfect voor gebruik 

als voor- of achterblad 
of met een transparant 
dekblad

• Uit 250 g/m² karton,  
100 % recycleerbaar 

• Geschikt voor alle  
inbindmachines voor  
plastic en metalen 
bindruggen

5370104 wit, pak van 100 stuks verp/1
5373902 blauw, pak van 25 stuks verp/1
5370405 zwart, pak van 100 stuks verp/1

FELLOWES Thermische omslagen
• Snel en gemakkelijk - een efficiënte manier om elk document de 

perfecte ‘boek’-afwerking te geven
• Netjes en plat, maakt een document ideaal om op te bergen, mee 

te nemen en te versturen
• Creëert een professionele afwerking zonder daarbij gaatjes in uw 

document te ponsen
• Transparante PCV voorzijde en glanzend achterblad
• Pak van 100 stuks

Met glanzend achterblad
53151 dikte 1,5 mm verp/1
53152 dikte 3 mm verp/1
53154 dikte 6 mm verp/1
Met leatherlook achterblad
5317001 dikte 1,5 mm, capaciteit: 15 vel, wit verp/1
53171 dikte 1,5 mm, capaciteit: 15 vel, blauw verp/1
5317501 dikte 3 mm, capaciteit: 30 vel, wit verp/1
53176 dikte 3 mm, capaciteit: 30 vel, blauw verp/1
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Omslagen uit lederprint  
• Ft 21 x 29,7 cm (A4)
• Perfect voor gebruik als voor- of achterblad of met een transparant 

dekblad
• 270 micron
• Geschikt voor alle inbindmachines voor plastic en metalen 

bindruggen
• Pak van 100 stuks  

2784C wit  verp/1
2780C ivoor  verp/1
2782C rood  verp/1
2781C blauw  verp/1
2783C zwart  verp/1
2789C geassorteerde kleuren: ivoor, rood, blauw en zwart  verp/1



40
PAPER
PVC A4

210 x 297 mm

REF. KLEUR.  VEL AFWERKING  

900031 wit  100 Glanzend 
900033 trendy roze  100 Glanzend  
900035 trendy groen  100 Glanzend  
900034 trendy blauw  100 Glanzend  
900029 blauw  100 Glanzend 
 900030 zwart  100 Glanzend  
900039 wit  100 Lederlook 
900041 ivoor  100 Lederlook 
900043 rood  100 Lederlook 
900046 bordeaux  100 Lederlook 
900045 groen  100 Lederlook 
900037 blauw  100 Lederlook 
900038 zwart  100 Lederlook 
900047 geassorteerd  25 Glanzend leder 

EEN PERFECTE AFWERKING VOOR EEN GOEDE START.
Ontdek het assortiment inbind- en lamineermateriaal van Pergamy.

OMSLAGEN UIT KARTON
• Hoogwaardig, sterk karton met een moderne glanzende  

afwerking of klassieke lederlook
• Voor een professionele afwerking en bescherming  

van uw documenten
• Geschikt voor alle soorten inbindmappen

Deze stevige en 100% recycleerbare kartonnen omslagen zijn de beste manier om 
uw presentatie te personaliseren en een uitstekende eerste indruk te maken.  
Kies uit een waaier van standaard en trendy kleuren en afwerkingen.

STARTERSKIT
• All-in-One pakket in trendy kleuren

Alles wat u nodig hebt om indrukwekkende presentaties te maken. Set van 120 stuks 
in 1 doos. Met 10 x 4 doorschijnende PP-omslagen 300 micron en  
10 x 4 gekleurde omslagen in glanzend karton 250 micron. Beschermt uw werk en 
geeft het een professionele, hoogwaardige uitstraling. Bestaat in groen, geel, roze en 
blauw. De transparante bindruggen bestaan in afmetingen van 14 x 8 mm, 13 x 10 mm 
en 13 x 12 mm.

TRANSPARANTE OMSLAGEN
• Ideaal voor rapporten waarvan de voorpagina zichtbaar moet zijn
• Mors- en scheurbestendig
• Geschikt voor alle soorten inbindmappen

Een transparante omslag is ideaal voor rapporten waarvan de voorpagina  
zichtbaar moet zijn. Ze beschermen uw document en geven uw presentatie  
een professionele uitstraling. 

THERMISCHE OMSLAGEN 

• Voorblad mors- en scheurbestendig
• Voor een kwaliteitsvolle afwerking en effectieve bescherming  

van uw documenten

Deze thermische omslagen zijn alles wat u nodig hebt om een indrukwekkende presentatie 
te maken. U kunt kiezen tussen een moderne glanzend witte afwerking of een elegant 
blauwe lederlook. Beide met transparant voorblad 150mic en stevige achterkant in 
karton 250 g. Verschillende afmetingen.  
Laat uw presentatie even professioneel ogen als de inhoud ervan.

REF.  KLEUR  MATERIAAL  DIKTE
 
900048    PVC 300 mic 
900049    PVC 250 mic 
900050    PVC 200 mic 
900051    PVC 180 mic 
900053    PVC 150 mic  
900054    Gerecycleerd PET 200 mic 
900055           Mat  PP 300 mic 
900057    PP 280 mic 
900058    PP 200 mic *  
*voorgeperforeerd

REF.  RUG KLEUR VEL AFWERKING 

900061  1,5 mm wit 3-10 Glanzend  
900063  3 mm wit 11-30 Glanzend  
900064  6 mm wit 31-60 Glanzend  
900065  9 mm wit 61-90 Glanzend  
  50 x 12 mm  120    
900066  30 x 15 mm wit 150 Glanzend  
  20 x 18 mm  180 
900067  1,5 mm blauw 3-10 Lederlook 
900068  3 mm blauw 11-30 Lederlook 
900069  6 mm blauw 31-60 Lederlook 

Kleuren

Ref.: 900059

• Formaat A4
• Dikte: 250 micron

• Formaat A4
•  100 vel
• Kleur: transparant

• Formaat A4



BINDRUGGEN
• Hoogwaardige en duurzame plastic bindruggen
• Geeft een professionele uitstraling aan ingebonden documenten

Geef elk document een professioneleafwerking met deze kwaliteitsvolle plastic bindruggen. Dankzij het vlakke ontwerp kunt 
u snel en gemakkelijk bladzijden omdraaien, notities nemen en fotokopiëren. In het assortiment van Pergamy vindt u een 
waaier van afmetingen, waarmee u documenten van 1 tot 450 vel kunt inbinden.  
De ruggen zijn geschikt voor elk type inbindmachine voor plastic bindruggen.

KLEMSTRIPS
• De makkelijkste manier om documenten in te binden
• Geen machine nodig
• Kan worden hergebruikt
• Opent makkelijk, zodat documenten in een handomdraai  

kunnen worden verwijderd of ingevoegd

De makkelijkste manier om een indrukwekkend rapport samen te stellen en uw werk  
op een stijlvolle en professionele manier voor te stellen. Een klemstrip bespaart u tijd  
en geld, is snel en duurzaam, kan worden hergebruikt en vereist geen extra hulpmiddel 
of machine. Uw document is in een handomdraai klaar om in te dienen. Kies uw kleur  
en afmetingen uit ons brede assortiment.

DRAADRUGGEN
• Harde dubbele metaaldraad om buigen tot een minimum te beperken
• Pagina’s liggen vlak en draaien 360 graden
• Geeft een professionele uitstraling aan ingebonden documenten

Deze draadruggen in sterke metaaldraad zijn ideaal voor zakelijke en academischerapporten, die vaak een groot aantal  
documenten bevatten. De pagina’s liggen vlak en draaien 360 graden voor perfect gebruiksgemak. In wit of zwart,  
met verschillende afmetingen. Uw documenten ogen elegant en professioneel.

TRANSPARANTE LAMINEERHOEZEN
• Beschermt uw documenten tegen vloeistoffen, vocht, vuil en stof
• Scheurbestendig

Met deze transparante lamineerhoezen kunt u uw documenten, foto’s of tekeningen 
luchtdicht en waterbestendig bewaren. Ze zijn scheurbestendig en beschermen hun 
inhoud tegen vocht, vuil en stof. Geschikt voor alle machines die warm lamineren. 
Verschillende afmetingen en diktes.

KLEUR WIT 
REF. RUG STUKS VEL
900070 6 mm  1-20 100
900072 8 mm 21-40 100
900074 10 mm 41-55 100
900076 12 mm 56-80 100
900078 14 mm 81-100 100
900081 16 mm 101-120 100
900083 19 mm 121-150 100
900085 22 mm 151-180 50
900088 25 mm 181-200 50
900091 28 mm 201-240 50

KLEUR ZWART 
REF. RUG VEL  STUKS
900071 6 mm 1-20 100
900073 8 mm 21-40 100
900075 10 mm 41-55 100
900077 12 mm 56-80 100
900080 14 mm 81-100 100
900082 16 mm 101-120 100
900084 19 mm 121-150 100
900086 22 mm 151-180 50
900089 25 mm 181-200 50
900092 28 mm 201-240 50
900093 32 mm 241-280 50
900094 38 mm 241-280 50
900096 45 mm 341-410 50
900097 51 mm 411-450 50

KLEUR ZWART
REF. RUG   VEL  STUKS
900099 3 mm    5-30 25 
900103 3 mm    5-30 100 
900105 6-8 mm    30-60 25 
900106 6-8 mm    30-60 100 
900108 10-12 mm   60-100 25 
900113 15 mm    100-130 25 

KLEUR TRANSPARANT
REF. RUG   VEL  STUKS
900098 3 mm    5-30 25  
900104 6-8 mm    30-60 25 
900107 10-12 mm  60-100 25  
900111 15 mm   100-130 25 

KLEUR ZWART 
REF. RUG VEL
900114 6,4 mm 1-35
900116 7,9 mm 36-50
900119 9,5 mm 51-80
900123 12,7 mm 81-100
900126 14,3 mm 101-125

KLEUR WIT 
REF. RUG VEL
900115 6,4 mm 1-35
900118 7,9 mm 36-50
900121 9,5 mm 51-80
900124 12,7 mm 81-100
900127 14,3 mm 101-125

KLEUR TRANSPARANT   
REF. AFM.  MICRON
900128 54 x 86 mm 2 x 125  
900129 67 x 99 mm 2 x 125  
900131 A7. 80 x 111 mm 2 x 125  
900134 A5. 154 x 216 mm 2 x 80  
900135 A5. 154 x 216 mm 2 x 125 
900136 A4. 216 x 303 mm 2 x 75  
900137 A4. 216 x 303 mm 2 x 100  
900138 A4. 216 x 303 mm 2 x 125  
900139 A4. 216 x 303 mm 2 x 250  
900143 A4. 216 x 303 mm 2 x 80 zelfklevend 
900144 A4. 216 x 303 mm 2 x 125 voorgeperforeerd
900145 A3. 303 x 426 mm 2 x 75  
900146 A3. 303 x 426 mm 2 x 100 
900147 A3. 303 x 426 mm 2 x 125  
900148 A3. 303 x 426 mm 2 x 250  

• Voor formaat A4
• 34 ringen
• Pak van 100 stuks

• Voor formaat A4
• 21 ringen

• Voor formaat A4 • Glanzend
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Rolsnijmachine Office   

A4TR ft 8 x 48 x 23 cm  verp/1
A3TR ft 8 x 63 x 23 cm  verp/1

Rolsnijmachine Precision  

P340 ft 11 x 59 x 42 cm  verp/1
P460 ft 11 x 65,5 x 42 cm  verp/1
P1370 ft 11 x 158 x 42 cm  verp/1

Rolsnijmachines Dahle

Hefboomsnijmachine Office    

GUA4 ft 10,5 x 56 x 28 cm  verp/1

MODEL OFFICE OFFICE PRECISION PRECISION PRECISION OFFICE

Merk Avery Avery Avery Avery Avery Avery

Referentie A4TR A3TR P340 P460 P1370 GUA4

Snijlengte  
(in mm) 310 440 340 460 1 370 310

Snijdikte  
(in mm) 1,2 1,2 3 3 3 1,5

Aantal blad 12 12 30 30 30 15

Voor formaat A4 A3 A4 A3 A0 A4

MODEL 507 508 550 552 554 556 558

Merk Dahle Dahle Dahle Dahle Dahle Dahle Dahle

Referentie 0050724 0050824 0055015 0055215 0055415 0055615 0055815

Snijlengte  
(in mm) 320 460 360 510 720 960 1.300

Snijdikte  
(in mm) 0,8 0,6 2 2 2 1 0,7

Aantal blad 8 6 20 20 20 10 7

Voor formaat A4 A3 A4 A3 A2 A1 A0

Extra's

Comfortabele en eenvoudig te  
wisselen snijkop

Aandrukliniaal met markeringen
Automatisch aandrukken op snijpunt

Dubbele begeleidingsstang voor stabiel snijden en professioneel resultaat
Grote comfortabele snijkop
Automatisch aandrukken

Rolsnijmachine 556   

0055615 tot ft A1  verp/5

Rolsnijmachine 558   

0055815 tot ft A0  verp/5

Rolsnijmachine 507 en 508   

0050724 tot ft A4  verp/5
0050824 tot ft A3  verp/5

Rolsnijmachine 550, 552 en 554    

0055015 tot ft A4  verp/5
0055215 tot ft A3  verp/5
0055415 tot ft A2  verp/5

Rolsnijmachines Avery
SN

IJM
ACH

IN
ESSnijmachines met hefboom Avery
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Hefboomsnijmachines 

Hefboomsnijmachine 560   

00560  tot ft A4  verp/1

Hefboomsnijmachine  
561 en 565  

00561 tot ft A4  verp/1
00565 tot ft A3  verp/1

Hefboomsnijmachine 564  

00564  tot ft A4  verp/1

Hefboomsnijmachine 867  

00867  tot ft A3  verp/1

Hefboomsnijmachine 
 533 en 534  

00533 tot ft A4  verp/1
00534 tot ft A3  verp/1

Hefboomsnijmachine 517  

00517   tot ft A3  verp/1

Hefboomsnijmachine 502   

00502   tot ft A4  verp/1

MODEL 502 517 533 534 560 561 565 564 867

Merk Dahle Dahle Dahle Dahle Dahle Dahle Dahle Dahle Dahle

Referentie 00502 00517 00533 00534 00560 00561 00565 00564 00867

Snijlengte (in mm) 320 550 340 460 340 360 390 360 460

Snijdikte (in mm) 0,8 3,5 1,5 1,5 2,5 3,5 4 4,5 3,5

Aantal blad 8 35 15 15 25 35 40 45 35

Voor formaat A4 A3 A4 A3 A4 A4 A4 A4 A3

Stalen onder- en bovenmes 	

Hoogwaardige messen van 
Solingen-staal 	 	 	 	 	 	 	 	

Met veiligheidsmechanisme 	 	 	 	

Exacte snijaanduiding met laserlicht 	

Geslepen boven- en ondermes 	 	 	 	 	 	 	 	

Uittrekbare vooraanslag tot 210 mm 	
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PAPIER

Kopieer-, print- en presentatiepapier .266
Gekleurd papier ..........................................  275
Fotopapier .................................................... 276
Papier voor specifiek gebruik ............. 278



CODE 900016

80 g

80 g A4
A3 169

169

REF 900016
REF 90016P

REF 900018
REF 900018P

REF 900027A4

A4

A3

HET GROOTSTE ASSORTIMENT KWALITEITSPAPIER  
VOOR UW DAGELIJKSE BEHOEFTE.
Ontdek het assortiment papier van Pergamy.

EXCELLENCE
• Voor kopieertoestellen, laser- en inkjetprinters
• Pak van 500 vel

Een hoge witheidsgraad, opaciteit en voldoende dikte staan garant voor hoogwaardig 
afgewerkte documenten. Dit papier van topkwaliteit zorgt voor een uitstekende 
afwerking, zowel bij kleur- als dubbelzijdig afdrukken, op elk type kantoorprinter. 

MULTIFUNCTION
• Voor grote hoeveelheden
• Voor kopieertoestellen, laser- en inkjetprinters
• Pak van 500 vel

Veelzijdig papier, ideaal voor hoogwaardige kleurafdrukken van teksten en  
afbeeldingen met hoog contrast. Geschikt voor alle soorten printers en 
kopieerapparaten. Speciaal ontworpen om papierstoringen te vermijden en de werking 
van bijvoorbeeld snelle printers te verbeteren. Zo bespaart u afval en kosten. Ideaal 
voor dagelijks gebruik, terwijl een kwaliteitsvolle afwerking gegarandeerd blijft.



.

75 g

80 g

163

146

REF 900022
REF 900022P

REF 900020
REF 900020P

PERFORMANCE
• Voor kopieertoestellen, laser- en inkjetprinters
• Pak van 500 vel

Lichter papier, dat toch voldoende witheid en gladheid 
biedt om een goede afdrukkwaliteit en uitstekende 
resultaten te garanderen. Geschikt voor alle soorten 
machines.

ESSENTIAL
• Voor kopieertoestellen, laser- en inkjetprinters
• Ideaal voor zwart-wit afdrukken
• Pak van 500 vel

Het ideale papier voor elke dag, uitstekend geschikt 
voor zwart-witafdrukken op alle soorten printers.
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Printpapier Premium
• Premium papier voor haarscherp afdrukken
• Voor kopieertoestellen, laser- en inkjetprinters

Ft 21 x 29,7 cm (A4)
D1060 pak van 250 vel verp/1
D1022 pak van 500 vel verp/1
D1022MP minipallet van 80 pakken van 500 vel verp/1
D1022P1 pallet van 200 pakken van 500 vel verp/1
D1049 non-stop doos van 2500 vel verp/1
Ft 29,7 x 42 cm (A3)
D1029 pak van 500 vel verp/1

P
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Kopieer-, print- en presentatiepapier

Kopieerpapier Hi-Plus
• Voor kopieertoestellen, laser- en inkjetprinters

HIPLUS ft 21 x 29,7 cm (A4), pak van 500 vel  verp/1
HIP2500 ft 21 x 29,7 cm (A4), non-stop doos van 2500 vel  verp/1
HIPLUS3 ft 29,7 x 42 cm (A3), pak van 500 vel  verp/1

Printpapier Everyday
• Voor kopieertoestellen, laser- en inkjetprinters
• Pak van 500 vel

D470500 ft 21 x 29,7 cm (A4)  verp/1
D370500 ft 29,7 x 42 cm (A3)  verp/1

Printpapier Business
• Voor kopieertoestellen, laser- en inkjetprinters
• Pak van 500 vel

D475500 ft 21 x 29,7 cm (A4)  verp/1
D375500 ft 29,7 x 42 cm (A3)  verp/1

Printpapier Color Print
• Voor kopieertoestellen, laser- en inkjetprinters
• Pak van 500 vel

D490500 ft 21 x 29,7 cm (A4)  verp/1
D390500 ft 29,7 x 42 cm (A3)  verp/1

Presentatiepapier Presentation
• Voor kopieertoestellen, laser- en inkjetprinters
• Pak van 500 vel

D410050 ft 21 x 29,7 cm (A4)  verp/1
D310050 ft 29,7 x 42 cm (A3)  verp/1

Ideaal voor  
kleurenprint



De volledige Navigator-reeks, met uitzondering van 160 g/m2, werd een EU Ecolabel toegekend

ULTRA HIGH

DEFINITION

THE ULTIMATE PAPER 

TECHNOLOGY WITH 

A SPECIAL SURFACE 

TREATMENT

KIES

NAVIGATOR.
Sommigen noemen het een bijkomstigheid en geloven dat niemand 

het verschil zal merken. Maar jij weet dat wat jou onderscheidt van de rest, 

jouw oog voor detail is. En dat is precies waarom Navigator het toonaangevende 

merk in kwalitatief hoogwaardig kantoorpapier is. Kies dus altijd Navigator en 

druk jouw unieke stempel op de wereld.

NAVIGATOR. WE KNOW, YOU GROW

IN EEN WERELD
WAAR DETAILS 
HET VERSCHIL MAKEN
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Printpapier Universal
• Extrawit en glad papier
• Voor laser- en inkjetprinters
• Pak van 500 vel

Ft 21 x 29,7 cm (A4)
NAV080 5 pakken per doos  verp/1
NAV080P pallet van 200 pakken  verp/1
NAV80GO 3 pakken per doos  verp/3
Ft 29,7 x 42 cm (A3)
NAV0803 5 pakken per doos  verp/1

Printpapier Eco-Logical
• Wit premiumpapier 
• Voor laser- en inkjetprinters
• Pak van 500 vel

NAV075 ft 21 x 29,7 cm (A4)  verp/1
NAV0753 ft 29,7 x 42 cm (A3)  verp/1

Presentatiepapier Expression
• Extrawit, dik en opaak papier voor prachtige  

en scherp afgelijnde kleurcontrasten
• Voor laser- en inkjetprinters
• Pak van 500 vel

NAV090 ft 21 x 29,7 cm (A4)  verp/1
NAV0903 ft 29,7 x 42 cm (A3)  verp/1

Presentatiepapier Presentation
• Extradik, wit en opaak papier van 100 g/m²
• Voor laser- en inkjetprinters
• Pak van 500 vel

NAV100 ft 21 x 29,7 cm (A4)  verp/1
NAV1003 ft 29,7 x 42 cm (A3)  verp/1

Presentatiepapier Colour Documents
• Extrawit papier
• Voor al uw full colour documenten
• Voor laser- en inkjetprinters

NAV120 ft 21 x 29,7 cm (A4), pak van 250 vel  verp/1
NAV1203 ft 29,7 x 42 cm (A3), pak van 500 vel  verp/1

Kopieerpapier Advanced
• Toepassingen: dagelijks monochroom kopiëren  

en printtoepassingen
• Pak van 500 vel

NAV075A   verp/5

Kopieer-, print- en presentatiepapier

Ideaal voor  
kleurenprint
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Kopieerpapier Yellow Label Copy
• Chloorarm
• Voor laser- en inkjetprinters
• Pak van 500 vel

7005550 per pak  verp/1
969355P pallet van 200 pakken van 500 vel  verp/1

Kopieerpapier
• Voor kopieertoestellen
• Pak van 500 vel

DIS75GR   verp/1

Printpapier Black Label Zero 
• Chloorarm
• Voor laser- en inkjetprinters
• Pak van 500 vel

9840554 per pak  verp/1
984055P pallet van 200 pakken  verp/1

Printpapier Red Label Superior
• Chloorarm
• Voor laser- en inkjetprinters
• Pak van 500 vel

9822554 per pak  verp/1

982255P pallet van 200 pakken  verp/1

Presentatiepapier Office Card
• Ideaal voor documenten van superieure kwaliteit,  

visitekaartjes, menukaarten, covers, enz. 
• Voor laser- en inkjetprinters
• Pak van 250 vel

NAV160 ft 21 x 29,7 cm (A4)  verp/1
NAV1603 ft 29,7 x 42 cm (A3)  verp/1
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Kopieer-, print- en presentatiepapier

Kopieerpapier Office
• Voor laser- en inkjetprinters
• Pak van 500 vel

CHP110  verp/1

Printpapier ColorChoice 
• Voor laser- en inkjetprinters
• Pak van 500 vel

CHP750  verp/1

Printpapier Premium
• Voor laser- en inkjetprinters
• Pak van 500 vel

CHP850  verp/1

Ideaal voor  
kleurenprint
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Gekleurd papier

Kleur A4 500 vel 
80 g/m²

A4 250 vel  
120 g/m²

A4 250 vel  
160 g/m²

A4 250 vel  
210 g/m²

A3 500 vel  
80 g/m²

A3 250 vel  
120 g/m²

A3 250 vel  
160 g/m²

ivoor 1871C 1242C 1101 2204C 1252 1302C - verp/1 

gems 1787 1203C 1040C - 1253C - 1066C verp/1 

mokkabruin 1879C 1244C 1102C - 1254C 1304C 1109C verp/1 

kanariegeel 1977 1248C 2636 2220C 1884C 1308C 2640C verp/1 

goudgeel 1780C 1206C 1103C - 1255C 1386C 1110C verp/1 

citroengeel 1778 1207C 1023C - 1890C 1307C 1115C verp/1 

zonnegeel 1877 1292C 1029C 2210C 1887 1382C 1039C verp/1 

zonnebloemgeel 1978C 1257C 1053C - - 1361C 1145C verp/1 

oranje 1878C 1205C 1042C 2206C (verp/4) 1880C 1305C 1067C verp/1 

feloranje 1761 1763C 1765C 1767C 1762C 1764C 1766C verp/1 

abrikoos 1995C 1275C 1011C - - 1276C C1012C verp/1 

perzik 1970C 1243C 1049C - - - 1141C verp/1 

zalm 1769 1209C 1104C - 1892C - 1111C verp/1 

roze 1973 1210C 2634 2225C 1888C 1310C 2638C verp/1 

felroze 1997C 1277C 1013C - 1998C - 1014C verp/1 

fuchsia 1771C 1219C 1017C 2209C 1898C 1319C 1048C verp/1 

kardinaal rood 1873C 1217C 1021C 2207C 1883C 1377C - verp/1 

koraalrood 8175C 1227C 1004C - 8375C 1327C 1005C verp/1 

kersenrood 1782 1218C 1016C 2211C 1895C 1378C 1044C verp/1 

lila 1872C 1211C 1043C - 1250C 1346C 1068C verp/1 

violet 1786C 1220C 1018C - 1897C 1320C 1047C verp/1 

natuurgroen 1775C 1228C 1120C - 1773C 1328C 1119C verp/1 

golfgroen 1777 1215C 1107 - 1891 1315C 1114C verp/1 

groen 1975 1216C 2635 2223C 1882 1376C 2639C verp/1 

lichtgroen 1974C 1246C 1051C - 1262C 1358C - verp/1 

muntgroen 1875C 1293C 1025C 2208C 1885C 1383C 1035C verp/1 

biljartgroen 1991C 1271C 1007C 2215C 1992C 1272C - verp/1 

dennegroen 1783C 1224C C1019C 2213C 1896C 1384C 1046C verp/1 

lavendel 1972C 1245C 1050C - 1261C - 1142C verp/1 

helblauw 1774C 1282C 1105 2222C 1889 1342C 1112C verp/1 

blauw 1798 1213C 1106C - 1256C 1348C 1113C verp/1

azuurblauw 1971 1214C 2633 - 1881C 1344C 2637 verp/1

koningsblauw 1976C 1247C 1052C - 1263C 1359C 1144C verp/1

turkoois 1781 1291C 1022C 2212C 1886C 1381C C1015C verp/1

lichtgrijs 1993C 1273C 1009C 2226C 1994C 1274C 1010C verp/1

parelgrijs 1788C 1201C 1041C - 1251C 1301C 1065C verp/1

zwart - - C1001C 2227C - - - verp/1

fluogeel 2977C - - - 2884C - - verp/1

fluo oranje 2978C - - - 2880C - - verp/1

fluo roze 2973C - - - 2888C - - verp/1

fluo groen 2975C - - - 2882C - - verp/1

pastel geassorteerde 
kleuren (roze,  
geel, zalm, blauw  
en groen)

1703C - 1712C - 1707C - - verp/1

intens geassorteerde 
kleuren (geel, groen, 
rood, blauw en roze)

1704C - - - - - - verp/1



Sommige herinneringen  
zijn voor altijd.
Pergamy momenten.
Pergamy geeft u de middelen
om perfecte momenten te vereeuwigen.
Ontdek wat Pergamy voor u in petto heeft.

GEEF KLEUR AAN UW LEVEN.
Ontdek het assortiment fotopapier van Pergamy.

INKJET FOTOPAPIER
• Kwaliteitsvolle fotoafdrukken
• Geschikt voor alle soorten inkjetprinters

Maak scherpe, professionele afdrukken, thuis of op kantoor.
Duurzame, heldere en kleurrijke reproducties met een glanzende of matte afwerking. 
Geschikt voor al uw fotoafdrukken, maar ook voor indrukwekkende nieuwsbrieven, 
flyers en presentaties. Onmiddellijk droog.

REF. AFWERKING AFMETINGEN GEWICHT
900392 Glanzend 15 x 10 cm 180 g/m2

900393 Glanzend 15 x 10 cm 260 g/m2

900390 Mat A4 - 21 x 29,7 cm 170 g/m2

900388 Glanzend A4 - 21 x 29,7 cm 180 g/m2

900391 Glanzend A4 - 21 x 29,7 cm 260 g/m2
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Fotopapier

Waar moet je rekening mee houden bij  
het afdrukken van je foto’s?  
Enkele tips:
• Of je nu kiest voor glanzend of mat  

fotopapier, kies altijd voor fotopapier dat  
zwaar genoeg is. Kwalitatief fotopapier is  
200 tot 300 gramspapier.

• Hoe witter het fotopapier, hoe mooier de kleuren  
en hoe beter de kwaliteit van de afdruk.

• Mat fotopapier heeft als voordeel dat het geen  
(of minder) vingerafdrukken achterlaat.  
Het is ook beter geschikt om foto’s in te kaderen achter glas, omdat het  
geen spiegelend effect heeft. Ook voor zwart-witafdrukken levert mat (of semi-mat)  
fotopapier het beste resultaat.

• Afdrukken in kleur komen het beste uit de verf op hoogglanzend fotopapier. 

• Foto’s waarin veel zachte of pastelkleuren (huidskleur, lichtgekleurde bloemen) voorkomen, worden het mooist  
op matglanzend fotopapier. 

• Stel de voorkeuren en eigenschappen van je printer goed in. Probeer verschillende opties uit om te zien bij  
welke instellingen u de mooiste afdrukken maakt.

• Gebruik altijd inkt van goede kwaliteit.

Fotopapier Everyday
• Glanzend
• Voor inkjetprinters

CR757A ft 10 x 15 cm, pak van 100 vel  verp/1
Q5451A ft A4, pak van 25 vel  verp/1
Q2510A ft A4, pak van 100 vel  verp/1

Fotopapier Advanced Glossy
• Glanzend
• Voor kleurenfoto’s van labokwaliteit en commerciële foto’s
• Voor inkjetprinters

Q8692A ft 10 x 15 cm, pak van 100 vel  verp/1
Q5456A ft 21 x 29,7 cm (A4), pak van 25 vel  verp/1
Q8697A ft 29,7 x 42 cm (A3), pak van 20 vel  verp/1

Fotopapier Everyday
• Voor inkjetprinters

12081 ft 10 x 15 cm, pak van 20 vel  verp/1
12080 ft 21 x 29,7 cm (A4), pak van 20 vel  verp/1
11475 ft 21 x 29,7 cm (A4), pak van 100 vel  verp/1

Fotopapier Best Price
• Ft 21 x 29,7 cm (A4)
• Voor inkjetprinters
• Pak van 100 vel

11804   verp/1
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2652CS 914 45 41 2

2645CS 914 45 41 6

2646CS 610 45 27 6
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Papier vrij op rol

INKJETAFDRUK
Universeel ontwerp
Clairjet 400 kwaliteit

INKJETAFDRUK

Clairjet 1300 kwaliteit

Papier vrij op rol

Diameter asgat: 50 mm o  2’’

Oppervlakte behandeld
papier met hoge witheid

De eigenschappen van dit 90 g/m2 papier zijn een zeer korte droogtijd in 
combinatie met zeer levendige kleuren. De toepassingen zijn vooral 
kleurenafbeeldingen, foto’s, posters of POS-materiaal. De specifieke 
oppervlaktebehandeling, de hoge witheid en gladheid garanderen een 
uitzonderlijke kleurenweergave.

Clairefontaine biedt een gamma van 60 t/m 90 g/m2. Dit papier heeft een 
hoge witheid en een speciale oppervlaktebehandeling die een zeer 
mooie weergave garandeert van lijnen en blokken, architectenplannen, 
en ele trische schema’s. Dit papier combineert fijne en nauwkeurige 
lijnen met een hoog contrast voor een makkelijke leesbaarheid. 

Artikel breedte
(mm)

lengte
(m)

oppervlakte
(m2)

Aantal
rekenrollen

2658CS 914 60 55 6

60  g/m2

Artikel breedte
(mm)

lengte
(m)

oppervlakte
(m2)

2651CS 914 50 46 2

2655CS 914 50 46 6

2656CS 914 91 83 3

2654CS 610 50 30 6

80  g/m2

(mm) (m) (m2)

90  g/m2

Artikel breedte
(mm)

lengte
(m)

oppervlakte
(m2)

2614CS 914 45 41 6

90 g/m2

Artikel breedte lengte oppervlakte Aantal
rekenrollen

Aantal
rekenrollen

Aantal
rekenrollen
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Rekenrollen
• Voor standaard rekenmachines
• Houtvrij

Asgat 8 mm
5730VA breedte 57 mm x lengte 8 m x diameter +/- 30 mm  verp/5
Asgat 12 mm
3770VA breedte 37 mm x lengte 43 m x diameter +/- 62 mm  verp/5
4470VA breedte 44 mm x lengte 43 m x diameter +/- 67 mm  verp/5
4550VA breedte 45 mm x lengte 22 m x diameter +/- 50 mm  verp/5
5770VA5 breedte 57 mm x lengte 43 m x diameter +/- 67 mm,  

pak van 5 rollen 
 verp/1

7570VA breedte 76 mm x lengte 43 m x diameter +/- 67 mm  verp/5

Thermische rekenrollen
• Voor rekenmachines en kasregisters

Asgat 8 mm 
573008 breedte 57 mm x lengte 11 m x diameter +/- 28 mm, 

pak van 5 rollen 
 verp/1

Asgat 12 mm
521070 breedte 44 mm x lengte 80 m x diameter +/- 71 mm  verp/5
608012A breedte 60 mm x lengte 80 m x diameter +/- 72 mm  verp/5
572512 breedte 57 mm x lengte 25 m x diameter +/- 42 mm  verp/5
574012 breedte 57 mm x lengte 46 m x diameter +/- 55 mm  verp/5
583512 breedte 58 mm x lengte 14 m x diameter +/- 35 mm, 

pak van 5 rollen 
 verp/1

808012 breedte 80 mm x lengte 75 m x diameter +/- 70 mm  verp/5
808012F breedte 80 mm x lengte 75 m x diameter +/- 70 mm, 

BPA-vrij 
 verp/5

Duplorollen
• Rekenrol in tweevoud
• Wit/geel
• Lengte: 25 m
• Asgat: 12 mm
• Diameter: +/- 65 mm

521158A breedte 57 mm  verp/5
521170A breedte 76 mm  verp/5

Gelijnd papier
• Enkelvoudig (groen/zebra), met niet-afscheurbare pin-feed
• Doos van 2000 vel
• Ft 380 mm x 11” (280 mm), 60 g/m²

113806   verp/1

Blanco papier
• Enkelvoudig, met afscheurbare pin-feed
• Doos van 2000 vel

112406 ft 240 mm x 11” (280 mm), 60 g/m²  verp/1
112407 ft 240 mm x 11” (280 mm), 70 g/m²  verp/1

Ministerpapier
• Ft folio, 21 x 33 x 5 cm
• Per riem
• Pak van 240 vel dubbel geplooid  

(= 480 vel of 960 bladzijden)

3211 gelijnd  verp/1
3215 geruit 5 mm  verp/1

122406 ft 240 mm x 12” (305 mm), 60 g/m²  verp/1
122407 ft 240 mm x 12” (305 mm), 70 g/m²  verp/1



Avery’s nieuwste innovatie: ultragrip™
Met de unieke ultragrip™-technologie op de grijpranden van het etiketvel
ben je altijd verzekerd van een nauwkeurige, storingvrije printerdoorvoer
en perfect uitgelijnde afdrukken. Ervaar het zelf!

Het enige etiket 
met extra grip

Voor de beste afdrukken 
zonder storingen

Ontwerp & bedruk het perfecte etiket via Avery Design & Print
Zeer gebruiksvriendelijk – Meest uitgebreide functionaliteit – Overal en 24/7

www.avery.eu/print
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Hoe kiest u uw etiketten?
Sponsored by Avery

210 x 297 mm 105 x 148 mm 105 x 74 mm 105 x 37 mm 70 x 36 mm 38,1 x 12,2 mm ø 117 mm

In functie van het formaat - meer dan 100 formaten beschikbaar,  
bijvoorbeeld: 

In functie van de vorm - bijvoorbeeld:

In functie van de kleur
bijvoorbeeld:

In functie van het kleven
bijvoorbeeld:

In functie van het afdrukken
bijvoorbeeld:

Wit Gekleurd Transparant Verwijderbaar Permanent

In functie van het aantal vel - bijvoorbeeld:

Standaard Tijdelijk

Inventaris

Ultrasterk

Antifraude

Weerbestendig

Huishoud

In functie van het gebruik - bijvoorbeeld:

Keuring

Ronde
hoeken

Rechte
hoeken Rond Ovaal FantasieQR
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LAAT UW HARDE WERK NIET VERLOREN GAAN.
Ontdek het assortiment multifunctionele etiketten van Pergamy.

MULTIFUNCTIONELE ETIKETTEN
• Geschikt voor inkjet, laser, kleur en kopie

Zorg voor een goed georganiseerd kantoor en huis door dozen en persoonlijke spullen van identificatie te voorzien. Onze etiketten zijn geschikt 
voor professioneel, educatief en thuisgebruik. Ze hechten zich stevig vast op allerlei oppervlakken en kunnen in kleur worden afgedrukt door 
inkjet- en laserprinters. Ze zijn geschikt voor de meeste tekstverwerkers en zijn dus handig en makkelijk te gebruiken. De etiketten zijn afgewerkt 
in mat wit en bestaan in allerlei afmetingen. U kiest uit vierkante of afgeronde hoeken voor een elegante look.

RECHTE HOEKEN

RONDE HOEKEN

RONDE HOEKEN OP ROL

        MULTIFUNCTIONELE ETIKETTEN CD/DVD
• Geschikt voor inkjet, laser, kleur en kopie

Organiseer en identificeer uw cd’s en dvd’s met deze etiketten van Pergamy.  
U kunt scherpe, levendige beelden en tekst afdrukken tot aan de rand van  
etiketten en inlegvellen, die dan stevig worden vastgeplakt op het oppervlak  
van de cd/dvd. Professionele afwerking, kleurendruk en geschikt voor alle printers.

Referentie  Etiket  Vel  Etiket  Formaat  Verp.
 /vel /doos /doos (in mm-bxh)
900326  1  100  100  210 x 297 1
900328  2  100  200  210 x 148 1
900331  4  100  400  105 x 148 1
900334  8  100  800  105 x 74 1
900337  10  100  1000  105 x 57 1
900339  12  100  1200  105 x 48 1
900340  12  100  1200  97 x 42,3 1
900342  14  100  1400  105 x 42,3 1
900344  16  100  1600  105 x 37 1
900347  16  100  1600  105 x 35 1
900349  21  100  2100  70 x 42,3 1
900351  24  100  2400  70 x 37 1
900353  24  100  2400  70 x 36 1
900355  24  100  2400  70 x 35 1
900357  33  100  3300  70 x 25,4 1
900358  40  100  4000  52,5 x 29,7 1
900359  40  100  4000  48,5 x 25,4 1
900363  65  100  6500  38,1 x 21,2 1

Referentie  Etiket  Vel  Etiket  Formaat   Verp.
 /vel /doos /doos (in mm-bxh)
900327  1  500  500  210 x 297 1
900329  2  500  1000  210 x 148 1
900332  4  500  2000  105 x 148 1
900335  8  500  4000  105 x 74 1
900345  16  500  8000  105 x 37 1
900352  24  500  12000  70 x 37 1

Referentie  Etiket  Vel  Etiket  Formaat  Verp.
 /vel /doos /doos (in mm-bxh)
900330  2  100  200  199,6 x 143,5 1
900333  6  100  600  99,1 x 93,1 1
900336  8  100  800  99,1 x 67,7  1
900343  14  100  1400  99,1 x 38,1 1
900348  16  100  1600  99,1 x 33,9  1
900350  21  100  2100  63,5 x 38,1  1
900356  24  100  2400  63,5 x 33,9  1
900360  44  100  4400  47 x 25  1
900361  65  100  6500  38,1 x 21,2  1
900364  100  100  10000  37 x 14  1
 

Referentie  Etiket  Vel  Etiket  Formaat  Verp.
 /vel /doos /doos (in mm-bxh)
900365  250  rol  250  89 x 36 1

WIT MAT

REF 900366verp/1
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Avery cadeau:  
spaar vouchers bij 
elke doos van 100  

en 250 vel

Referentie Formaat  
(in mm - bxh)

Etiket/ 
vel

Vel/ 
doos

Etiket/ 
doos Verp.

Rechte hoeken
LR3475 70 x 36 24 100  2400 1
LR3424 105 x 148 12 100  1200 1
LR3483 105 x 148 4 100  400 1
LR3655 210 x 148 2 100  200 1
LR3478 210 x 297 1 100  100 1

Witte gerecycleerde  
universele etiketten
• Voor kopieermachines,  

laser- en inkjetprinters
• Het etiket is 100 % gerecycleerd, 

totaal chloorvrij
• Ft 21 x 29,7 cm (A4)

Witte universele etiketten  
met Ultragrip™
• Voor kopieermachines,  

laser- en inkjetprinters
• Meer grip dus nauwkeurigere  

doorvoer in uw printer
• 100 % storingvrij en perfect  

uitgelijnde afdrukken
• Ft 10,5 x 14,8 cm (A5)

Referentie Formaat  
(in mm - bxh)

Etiket/ 
vel

Vel/ 
doos

Etiket/ 
doos Verp.

Rechte hoeken
L6133 105 x 74 4 200  800 1
L6135 210 x 148 1 200  200 1

Witte etiketten
• Voor kopieermachines, laser- en inkjetprinters
• Ft 21 x 29,7 cm (A4)

Referentie Formaat  
(in mm - bxh)

Etiket/ 
vel

Vel/ 
doos

Etiket/ 
doos Verp.

Ronde hoeken
23821 38,1 x 21,2 65 100  6500 1
24816 48,3 x 16,9 64 100  6400 1
24825 48,3 x 25,4 44 100  4400 1
26633 66 x 33,9 24 100  2400 1
26638 66 x 38,1 21 100  2100 1
26646 66 x 46,6 18 100  1800 1
26672 66 x 72 12 100  1200 1
29933 99,1 x 33,9 16 100  1600 1
29938 99,1 x 38,1 14 100  1400 1
29967 99,1 x 67,7 8 100  800 1
29993 99,1 x 93,1 6 100  600 1
Rechte hoeken
24829 48,9 x 29,6 36 100 3600 1
15229 52,5 x 29,7 40 100 4000 1
17025 70 x 25 33 100 3300 1
17032 70 x 32 27 100 2700 1
17035 70 x 35 24 100 2400 1
17036 70 x 36 24 100 2400 1
17037 70 x 37 24 100 2400 1
17038 70 x 38 21 100 2100 1
17042 70 x 42,3 21 100 2100 1
11035 105 x 35 16 100 1600 1
11037 105 x 37 16 100 1600 1
11042 105 x 42,3 14 100 1400 1
11048 105 x 48 12 100 1200 1
11058 105 x 58 10 100 1000 1
11074 105 x 74 8 100 800 1
11014 105 x 148,5 4 100 400 1
12114 210 x 148,5 2 100 200 1
12129 210 x 297 1 100 100 1

Witte universele  
etiketten met Ultragrip™
• Voor kopieermachines,  

laser- en inkjetprinters
• Met QuickPEEL™ om de etiketten  

eenvoudiger van het vel te halen*
• Meer grip, dus nauwkeurigere  

doorvoer in uw printer
• 100 % storingsvrij en perfect uitgelijnde afdrukken
• Ft 21 x 29,7 cm (A4)

Referentie Formaat  
(in mm - bxh)

Etiket/ 
vel

Vel/ 
doos

Etiket/ 
doos Verp.

Rechte hoeken
L6121* 38 x 21,2 65 25+5 1625+325 1
3666* 38 x 21,2 65 100  6500 1
3667* 48,5 x 16,9 64 100 6400 1
L4780* 48,5 x 25,4 40 25+5 1000+200 1
3657A* 48,5 x 25,4 40 100  4000 1
3668 52,5 x 21,2 56 100 5600 1
3651A 52,5 x 29,7 40 100  4000 1
3658* 64,6 x 33,8 24 100  2400 1
3420 70 x 16,9 51 100  5100 1
3421 70 x 25,4 33 100  3300 1
3489A 70 x 29,7 30 100 3000 1
3479A 70 x 32 27 100 2700 1
3664A 70 x 33,8 24 100 2400 1
3422 70 x 35 24 100  2400 1
3490 70 x 36 24 25+5 600+120 1
3475A 70 x 36 24 100  2400 1
3475 70 x 36 24 200  4800 1
3474 70 x 37 24 100  2400 1
3474200 70 x 37 24 200  4800 1
A3481 70 x 41 21 100  2100 1
36521A 70 x 42,3 21 100  2100 1
3652A 70 x 42,3 21 200  4200 1
3659* 97 x 42,3 12 100 1200 1
3660A* 97 x 61,7 8 100 800 1
L4782* 97 x 67,7 8 25+5 200+40 1
3665A 105 x 33,8 16 100 1600 1
3423 105 x 35 16 100  1600 1
3484A 105 x 37 16 100  1600 1
3484200 105 x 37 16 200  3200 1
3477A 105 x 41 14 100  1400 1
3653A 105 x 42,3 14 100  1400 1
3653200 105 x 42,3 14 200  2800 1
6120A 105 x 148 4 25+5 100+20 1
3424A 105 x 48 12 100  1200 1
3427A 105 x 74 8 100 800 1
3427 105 x 74 8 200  1600 1
3483 105 x 148 4 100  400 1
3655A 210 x 148 2 100  200 1
6119A 210 x 297 1 25+5  25+5 1
3478 210 x 297 1 100  100 1
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Multifunctionele etiketten

Witte etiketten 
• Voor handschrift, kopieermachines, laser- en inkjetprinters
• Ft 10,5 x 14,8 cm (A5)

Referentie Formaat  
(in mm - bxh)

Etiket/ 
vel

Vel/ 
doos

Etiket/ 
doos Verp.

Ronde hoeken
581857 8 x 12 225 15  3375 1
581858 8 x 20 126 15  1890 1
581859 10 x 16 136 15  2040 1
581860 12 x 18 110 15  1650 1
581861 12 x 30 66 15  990 1
581862 13 x 40 50 15  750 1
581863 13 x 50 40 15  600 1
581864 16 x 22 66 15  990 1
581865 19 x 27 49 15  735 1
581866 19 x 40 35 15  525 1
581867 20 x 50 28 15  420 1
581869 22 x 32 36 15  540 1
581871 25 x 40 25 15  375 1
581874 34 x 53 12 15  180 1
581875 34 x 67 12 15  180 1
581876 36 x 82 8 15  120 1
581880 49 x 82 6 15  90 1
581881 49 x 100 6 15  90 1

Witte etiketten
• Voor handschrift, kopieermachines, laser- en inkjetprinters
• Ft 21 x 29,7 cm (A4)

Referentie Formaat  
(in mm - bxh)

Etiket/ 
vel

Vel/ 
doos

Etiket/ 
doos Verp.

Ronde hoeken, etui
581992 63,5 x 38,1 21 35  735 1
Ronde hoeken, doos
582414 63,5 x 38,1 21 100  2100 1
582415 63,5 x 46,6 18 100  1800 1
582409 64 x 33,9 24 100  2400 1
582418 99,1 x 34 16 100  1600 1
582419 99,1 x 38,1 14 100  1400 1
582420 99,1 x 67,7 8 100  800 1
582421 99,1 x 93,1 6 100  600 1
582422 99,1 x 139 4 100  400 1
282423 199,6 x 144,5 2 100  200 1
582412 199,6 x 289,1 1 100  100 1
Rechte hoeken, etui
581212 70 x 37 24 35  840 1
581214 105 x 37 16 35  560 1
581215 210 x 297 1 35  35 1
Rechte hoeken, doos
581283 38 x 21,2 65 100  6500 1
581282 48,5 x 16,9 68 100  6800 1
581285 48,5 x 25,4 44 100  4400 1
581284 52,5 x 21,2 56 100  5600 1
581286 52,5 x 29,7 40 100  4000 1
581263 64,6 x 33,8 24 100  2400 1
581294 70 x 16,9 51 100  5100 1
581270 70 x 25,4 33 100  3300 1
581271 70 x 30 27 100  2700 1
581293 70 x 33,8 24 100  2400 1
581272 70 x 35 24 100  2400 1
581273 70 x 37 24 100  2400 1
581276 70 x 42,4 21 100  2100 1
581295 70 x 50,8 15 100  1500 1
581290 70 x 67,7 12 100  1200 1
581288 97 x 42,4 12 100  1200 1
581299 105 x 29 20 100  2000 1
581287 105 x 35 16 100  1600 1
581274 105 x 37 16 100  1600 1
581275 105 x 40 14 100  1400 1
581277 105 x 42,4 14 100  1400 1
581289 105 x 48 12 100  1200 1
581278 105 x 57 10 100  1000 1
581292 105 x 70 8 100  800 1
581279 105 x 74 8 100  800 1
581280 105 x 148 4 100  400 1
581264 210 x 148 2 100  800 1
581281 210 x 297 1 100  100 1
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Laseretiketten

Inkjetetiketten

Witte inkjetetiketten  
QuickDry™
• Voor inkjetprinters
• Droogt snel, vlekt niet
• Snelle absorptie van de inkt  

door de speciale papierkwaliteit
• Gegarandeerd storingsvrije  

doorvoer
• Ft 21 x 29,7 cm (A4)

Referentie Formaat  
(in mm - bxh)

Etiket/ 
vel

Vel/ 
doos

Etiket/ 
doos Verp.

Ronde hoeken
J8651 38,1 x 21,2  65 10 650 1
JQ8651 38,1 x 21,2  65 100 6500 1
J865625 46 x 11,1 84 25 2100 1
J815910 63,5 x 33,9 24 10 240 1
J815940 63,5 x 33,9 24 40 960 1
J8159A 63,5 x 33,9 24 100 2400 1
J816010 63,5 x 38,1 21 10 210 1
816025A 63,5 x 38,1 21 25 525 1
J816040 63,5 x 38,1 21 40 8400 1
J8160 63,5 x 38,1 21 100 2100 1
J816125 63,5 x 46,6 18 25 450 1
J8162 99,1 x 33,9 16 10 160 1
JQ8162 99,1 x 33,9 16 100 1600 1
J8163 99,1 x 38,1 1 10 10 1
JQ8163 99,1 x 38,1 14 100 1400 1
J8165 99,1 x 67,7 8 10 80 1
J8167 199,6 x 289,1 1 10 10 1

Witte laseretiketten
• Voor laserprinters
• Ft 21 x 29,7 cm (A4)

Referentie Formaat  
(in mm - bxh)

Etiket/ 
vel

Vel/ 
doos

Etiket/ 
doos Verp.

Rechte hoeken
 580872 70 x 35 24 250  6000 1
580873 70 x 37 24 250  6000 1
580876 97 x 67,7 8 250  2000 1
580877 105 x 35 16 250  4000 1
580880 105 x 148 4 250  1000 1
580881 210 x 148 2 250  500 1
580882 210 x 297 1 250  250 1

Referentie Formaat  
(in mm - bxh)

Etiket/ 
vel

Vel/ 
doos

Etiket/ 
doos Verp.

Ronde hoeken
L7165B 99,1 x 67,7 8 100  800 1
L7166B 99,1 x 93,1 6 100  600 1
L7169B 99,1 x 139 4 100  400 1
L7168B 199,6 x 143,5 2 100  200 1
L7167B 199,6 x 289,1 1 100  1000 1

Referentie Formaat  
(in mm - bxh)

Etiket/ 
vel

Vel/ 
doos

Etiket/ 
doos Verp.

Ronde hoeken, ft 21 x 29,7 cm (A4)
L765125 38,1 x 21,2  65 25  1625 1
L7651 38,1 x 21,2  65 100  6500 1
L7654 45,7 x 25,4 40 100 4000 1
L715940 63,5 x 33,9 24 40  960 1
L7159 63,5 x 33,9 24 100  2400 1
L716040 63,5 x 38,1 21 40  840 1
L7160 63,5 x 38,1 21 100  2100 1
L7161 63,5 x 46,6 18 100  1800 1
L716240 99,1 x 33,9 16 40  640 1
L7162 99,1 x 33,9 16 100  1600 1
7162250 99,1 x 33,9 16 250  4000 1
L716340 99,1 x 38,1 14 40  560 1
L7163 99,1 x 38,1 14 100  1400 1
L7173 99,1 x 57 10 100  1000 1
L716540 99,1 x 67,7 8 40 320 1
L7165 99,1 x 67,7 8 100  800 1
L7166 99,1 x 93,1 6 100  600 1
L7169 99,1 x 139 4 100  400 1
L7168 199,6 x 143,5 2 100  200 1
L7167 199,6 x 289,1 1 100  100 1

Witte laseretiketten  
met Ultragrip™
• Gegarandeerd  

storingsvrije doorvoer
• Met QuickPEEL™ om de etiketten  

eenvoudiger van het vel te halen
• Meer grip, dus nauwkeurigere  

doorvoer in uw printer
• 100 % storingsvrij en perfect  

uitgelijnde afdrukken

BlockOut etiketten  
QuickPEEL™
• Voor laserprinters
• Ondoorschijnend
• Met QuickPEEL™ om de etiketten 

eenvoudiger van het vel te halen
• Ft 21 x 29,7 cm (A4)

Gerecycleerde witte  
laseretiketten QuickPEEL™
• Voor laserprinters
• Het etiket is 100 % gerecycleerd,  

totaal chloorvrij
• Met QuickPEEL™ om de etiketten  

eenvoudiger van het vel te halen
• Ft 21 x 29,7 cm (A4)

Referentie Formaat  
(in mm - bxh)

Etiket/ 
vel

Vel/ 
doos

Etiket/ 
doos Verp.

Ronde hoeken
LR7160 63,5 x 38,1 21 100  2100 1
LR7162 99,1 x 33,9 16 100  1600 1
LR7163 99,1 x 38,1 14 100  1400 1

Neon laseretiketten
• Voor laserprinters
• Ft 21 x 29,7 cm (A4)
• Kleur: neongeel

Referentie Formaat  
(in mm - bxh)

Etiket/ 
vel

Vel/ 
doos

Etiket/ 
doos Verp.

Ronde hoeken
7651Y25 38,1 x 21,2 65 25 1625 1
L7651Y 38,1 x 21,2 65 100 6500 1
L600425 63,5 x 29,6 27 20 540 1
L7263Y 99,1 x 38,1 14 100 1400 1

Avery cadeau: 
spaar vouchers 

bij elke doos van 
100 en 250 vel
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Laser- en inkjetetiketten

Afneembare etiketten

Afneembare  
witte weerbestendige etiketten
• Voor laserprinters
• Uit polyester
• Afneembaar zonder  

lijmresten achter te laten
• Bestand tegen UV, olie en vuil,  

is weer- en watervast, kan niet scheuren
• Wordt niet beïnvloed door temperatuurwisselingen  

(-20 °C tot +80 °C)
• Ft 21 x 29,7 cm (A4)

Referentie Formaat  
(in mm - bxh)

Etiket/ 
vel

Vel/ 
doos

Etiket/ 
doos Verp.

Rechte hoeken
L4778R 45,7 x 21,2 48 20  960 1
L4773R 63,5 x 33,9 24 20  480 1
L4776R 99,1 x 42,3 12 20  240 1
L4715R 99,1 x 67,7 8 20  160 1
L4774R 99,1 x 139 4 20  80 1
L4775R 210 x 297 1 20  20 1
L4716R diameter: 30 48 20  960 1

Afneembare witte etiketten  
Stick & Lift™
• Voor kopieermachines,  

laser- en inkjetprinters
• Afneembaar zonder  

lijmresten achter te laten
• Ft 21 x 29,7 cm (A4)

Referentie Formaat  
(in mm - bxh)

Etiket/ 
vel

Vel/ 
doos

Etiket/ 
doos Verp.

Ronde hoeken
L473025 17,8 x 10 270 25 6750 1
L473125 25,4 x 10 189 25  4725 1
L473225 35,6 x 16,9 80 25  2000 1
L473625 45,7 x 21 48 25  1200 1
L473725 63,5 x 29,6 27 25  675 1
L602325 63,5 x 38,1 21 25+5  525+105 1
L603125 96 x 16,9 32 25+5 800+160 1
L4743 99,1 x 42,5 12 25  300 1

Witte etiketten met Ultragrip™
• Voor laser- en inkjetprinters
• Met QuickPEEL™ om de etiketten  

eenvoudiger van het vel te halen
• Meer grip, dus nauwkeurigere  

doorvoer in uw printer
• 100 % storingvrij en perfect uitgelijnde afdrukken

Referentie Formaat  
(in mm - bxh)

Etiket/ 
vel

Vel/ 
doos

Etiket/ 
doos Verp.

Ronde hoeken, ft 21 x 29,7 cm (A4)
L7159-T 63,5 x 33,9  24 250 6000 1
L7160-T 63,5 x 38,1  21 250 5250 1
L7163-T 99,1 x 38,1  14 250 3500 1

Afneembare witte etiketten
• Voor kopieermachines,  

laser- en inkjetprinters
• Ft 21 x 29,7 cm (A4)

Referentie Formaat  
(in mm - bxh)

Etiket/ 
vel

Vel/ 
doos

Etiket/ 
doos Verp.

Rechte hoeken
583052 38 x 21,2 65 100  6500 1
583054 48,5 x 25,4 44 100  4400 1
583056 64,6 x 33,8 24 100  2400 1
583057 97 x 42,4 12 100  1200 1
583060 210 x 297 1 100  100 1

Afneembare witte etiketten
• Voor kopieermachines,  

laser- en inkjetprinters
• Ft 21 x 29,7 cm (A4)

Referentie Formaat  
(in mm - bxh)

Etiket/ 
vel

Vel/ 
doos

Etiket/ 
doos Verp.

Ronde hoeken
5810198 25,4 x 10 189 25  4725 1
5810199 35,6 x 16,9 80 25  2000 1
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Waterbestendige etiketten

Ultrasterke witte etiketten
• Voor laserprinters
• Uit polyester
• Bestand tegen vocht, extreme  

temperaturen (van -20 °C tot +80 °C),  
olie, vetten en UV

• Geschikt voor hout, metaal, glas of plastic
• Ideaal voor het identificeren van gevaarlijke  

stoffen, buitenopslag of magazijnetikettering
• Ft 21 x 29,7 cm (A4)

Referentie Formaat  
(in mm - bxh)

Etiket/ 
vel

Vel/ 
doos

Etiket/ 
doos Verp.

Ronde hoeken
L477820 45,7 x 21,2 48 20  960 1
L706020 63,5 x 38,1 21 20  420 1
L477320 63,5 x 33,9 24 20  480 1
L706320 99,1 x 38,1 14 20  280 1
L4776 99,1 x 42,3 12 20  240 1
L4774 99,1 x 139 4 20  80 1
L4775 210 x 297 1 20  20 1

Ultraresistente witte etiketten
• Voor kopieermachines,  

(kleuren) laserprinters
• Geschikt voor uiterst gevoelige  

oppervlakken die blootstaan aan  
extreme hitte of zeewater

• Olie-, vuil- en temperatuurbestendig  
(-40 °C tot +150 °C)

• Ideaal voor het identificeren van  
gevaarlijke stoffen, buitenopslag  
of magazijnetikettering

• Uit polyethyleen en rekbaar

Referentie Formaat  
(in mm - bxh)

Etiket/ 
vel

Vel/ 
doos

Etiket/ 
doos Verp.

Ronde hoeken
L791110 45,7 x 21,2 48 10 480 1
L791210 63,5 x 33,9 24 10 240 1
L791310 99,1 x 42,3 12 10 120 1
L791410 99,1 x 67,7 8 10 80 1
L791510 99,1 x 139 4 10 40 1
L791610 210 x 148 2 10 20 1
L791710 210 x 297 1 10 10 1

Veiligheidsetiketten
• Voor (kleuren) laserprinters en  

kopieermachines
• Uit polyester
• Als men het zegel probeert te verwijderen,  

verschijnt er een voorheen onzichtbaar  
patroon dat op de ondergrond achterblijft

• Scheurvast en bestand tegen water, vuil, UV  
en temperaturen tussen -20 °C tot +80 °C

• Meer dan honderd templates beschikbaar voor dit product bij 
gebruik van onze gratis online software

• Doos van 20 vel, ft 21 x 29,7 cm (A4)

L611220 diameter 40 mm, 24 zegels per vel (480 etiketten totaal)  verp/1
L61132 ft 45,7 x 21,2 mm, 48 zegels per vel (960 etiketten totaal)  verp/1
L611420 ft 63,5 x 29,6 mm, 27 zegels per vel (540 etiketten totaal)  verp/1

Inventarisetiketten
• Manueel te beschrijven
• Weerbestendig
• 10 vel, ft 70 x 139 mm,  

met elk 5 etiketten in  
een blister  
(50 etiketten in totaal)

• Ft 50 x 20 mm

6905 met grijs kader, zilver polyesterfolie, te beschrijven met 
balpen of een permanente stift

 verp/1

6907 met rode kader, zilver polyesterfolie, te beschrijven met 
balpen of een permanente stift

 verp/1

69220 met grijs kader, in aluminium  verp/1

Keuringszegels
• Voor (kleuren) laserprinters  

en kopieermachines
• Extra duurzaam 
• Bestand tegen water, olie, schoonmaak- 

middel, desinfecterende- en oplosmiddelen
• Templates beschikbaar bij gebruik  

van onze gratis online software
• Diameter: 30 mm
• Doos van 10 vel, ft 21 x 29,7 cm
• 24 zegels per vel (240 etiketten totaal)

L780210 niet verwijderbaar, wanneer het etiket verwijderd wordt,  
valt het uiteen in kleine stukjes 

 verp/1

L780410 afneembaar zonder lijmresten, bestand tegen UV en  
temperaturen tussen -20 °C tot + 80 °C 

 verp/1

L780610 fraudebestendig, wanneer het etiket verwijderd wordt,  
blijft er een opvallend raster achter 

 verp/1

Ultrasterke zilverkleurige etiketten
• Voor laserprinters
• Uit polyester
• Bestand tegen vocht, extreme  

temperaturen (van -20 °C tot + 80 °C),  
olie, vetten en UV

• Weerbestendig en duurzaam
• Kleur: zilver
• Ft 21 x 29,7 cm (A4)

Referentie Formaat  
(in mm - bxh)

Etiket/ 
vel

Vel/ 
doos

Etiket/ 
doos Verp.

Ronde hoeken
L600820 24,5 x 10 189 20 3780 1
L600920 45,7 x 21,2 48 20 960 1
601120A 63,5 x 29,6 27 20 540 1
L601220 96 x 50,8 10 20 200 1

Weerbestendige etiketten
• Voor kopieermachines en laserprinters
• Voor buitengebruik
• Uit polyester
• Bestand tegen vochtigheid en scheuren
• Kleur: wit
• Ft 21 x 29,7 cm (A4)

Referentie Formaat  
(in mm - bxh)

Etiket/ 
vel

Vel/ 
doos

Etiket/ 
doos Verp.

Rechte hoeken
581226W 64,6 x 33,8 24 20  480 1
5812966 64,6 x 33,8 24 100  2400 1
581228 210 x 297 1 20  20 1
12121 210 x 297 1 100  100 1

• Permanent
• PVC- en chloorvrij
• Ft 21 x 29,7 cm (A4)
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Referentie Formaat  
(in mm - bxh)

Etiket/ 
vel

Vel/ 
doos

Etiket/ 
doos Verp.

Rechte hoeken
J855125 38,1 x 21,2  65 25  1625 1
J856025 63,5 x 38,1  21 25  525 1

Referentie Formaat  
(in mm - bxh)

Etiket/ 
vel

Vel/ 
doos

Etiket/ 
doos Verp.

Rechte hoeken
581591 70 x 37 24 20  480 1
118340 70 x 37 24 100  2400 1
581593 70 x 37 24 20  480 1
11836 70 x 37 24 100  2400 1
581594 70 x 37 24 20  480 1
11837 70 x 37 24 100  2400 1
581592 70 x 37 24 20  480 1
11835A 70 x 37 24 100  2400 1
581595 105 x 37 16 20  320 1
12976 105 x 37 16 100  1600 1
581597 105 x 37 16 20  320 1
12978 105 x 37 16 100  1600 1
581598 105 x 37 16 20  320 1
12979 105 x 37 16 100  1600 1
581596 105 x 37 16 20  320 1
12977 105 x 37 16 100  1600 1
12991 105 x 148 4 20  80 1
12993 105 x 148 4 20  80 1
12994 105 x 148 4 20  80 1
12992 105 x 148 4 20  80 1
11838 210 x 297 1 100  100 1
11840 210 x 297 1 100  100 1
11841 210 x 297 1 100  100 1
11839 210 x 297 1 100  100 1

Gekleurde etiketten
• Voor kopieermachines,  

laser- en inkjetprinters
• Ft 21 x 29,7 cm (A4)

Transparante  
etiketten QuickPEEL™
• Voor laserprinters
• Met QuickPEEL™ om de etiketten 

eenvoudiger van het vel te halen
• Ft 21 x 29,7 cm (A4)

Referentie Formaat  
(in mm - bxh) Etiket/vel Vel/doos Etiket/doos Verp.

Ronde hoeken
L755125 38,1 x 21,2  65 25  1625 1
L756025 63,5 x 38,1 21 25  525 1
L756225 99,1 x 33,9 16 25  400 1
L756325 99,1 x 38,1 14 25  350 1
L477225 99,1 x 42,3 12 25  300 1
L756525 99,1 x 67,7 8 25  200 1
L756725 210 x 297 1 25  25 1

Transparante etiketten  
QuickPEEL™
• Voor inkjetprinters
• Met QuickPEEL™ om de etiketten  

eenvoudiger van het vel te halen
• Uit polyester
• Ft 21 x 29,7 cm (A4)

Transparante etiketten
• Voor kopieermachines en laserprinters
• Uit polyester
• Ft 21 x 29,7 cm (A4)

Referentie Formaat  
(in mm - bxh)

Etiket/ 
vel

Vel/ 
doos

Etiket/ 
doos Verp.

Rechte hoeken
581223 48,5 x 25,4 44 20  880 1
581224 70 x 37 24 20  480 1
11918 70 x 37 24 100  2400 1
581225 210 x 297 1 20  20 1
11919 210 x 297 1 100  100 1

Gekleurde universele etiketten
• Voor kopieermachines,  

laser- en inkjetprinters
• Permanent 
• Ft 21 x 29,7 cm (A4)

Referentie Formaat  
(in mm - bxh)

Etiket/ 
vel

Vel/ 
doos

Etiket/ 
doos Verp.

Rechte hoeken
3451 70 x 37 24 100 2400 1
3450 70 x 37 24 100 2400 1
3455 105 x 37 16 100 1600 1
3452A 105 x 37 16 100 1600 1
3459A 105 x 148 4 100 400 1
3456A 105 x 148 4 100 400 1
3458A 105 x 148 4 100 400 1
3457A 105 x 148 4 100 400 1
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Juweliersetiketten
• Ft 10 x 49 mm
• Etui van 48 stuks
• Manueel te beschrijven
• Kleur: wit

581799  verp/10

Kortinglabel
• Diameter: 24 mm

Pak van 192 stuks, verwijderbaar 
101734 -20%, groen  verp/10
101735 -30%, geel  verp/10
101737 -50%, rood  verp/10
Pak van 240 stuks, permanent, geassorteerde kleuren
101373 van -20% tot -50% (80 x -20%, 40 x -30%,  

40 x -40%, 80 x -50%)
 verp/10

101232 van -30% tot -70% (80 x -30%, 40 x -40%,  
80 x -50%, 40 x -70%) 

 verp/10

Draadetiketten
• Manueel te beschrijven
• Kleur: wit

Ophangetui van 100 stuks
587011 ft 22 x 35 mm (7011)  verp/1
587012 ft 28 x 43 mm (7012)  verp/1
587013 ft 36 x 53 mm (7013)  verp/1
Ophangetui van 200 stuks
587004 ft 7 x 19 mm (7004)  verp/1
587005 ft 9 x 24 mm (7005)  verp/1
587006 ft 11 x 29 mm (7006)  verp/1
587008 ft 13 x 20 mm (7008)  verp/1
587007 ft 13 x 34 mm (7007)  verp/1
587010 ft 18 x 29 mm (7010)  verp/1
Doos  van 400 stuks
580395 ft 45 x 65 mm (395)  verp/1
580396 ft 50 x 70 mm (396)  verp/1
Doos van 500 stuks
580390 ft 22 x 35 mm (390)  verp/1
580391 ft 28 x 43 mm (391)  verp/1
580392 ft 36 x 53 mm (392)  verp/1
Doos van 1000 stuks
580383 ft 7 x 19 mm (383)  verp/1
580381 ft 8 x 19 mm (381)  verp/1
580384 ft 9 x 24 mm (384)  verp/1
580387 ft 13 x 20 mm (387)  verp/1
580386 ft 13 x 34 mm (386)  verp/1
580388 ft 15 x 24 mm (388)  verp/1
580389 ft 18 x 29 mm (389)  verp/1

Juweliersetiketten
• Ft 49 x 10 mm
• Doos van 30 vel, 924 stuks
• Permanent
• Manueel te beschrijven
• Kleur: wit

3335   verp/1

Witte computeretiketten
• Milieuvriendelijk: chloorvrij gebleekt
• Ideaal voor grote hoeveelheden adressen
• Papier, rechthoekig
• Permanent hechtend
• Voor matrixprinter met pinfeedetiketten
• Kleur: wit

5101 ft 88,9 x 23 mm, 6000 stuks  verp/1
3615A ft 88,9 x 35,7 mm, 4000 stuks  verp/1
5106 ft 101,6 x 35,7 mm, 4000 stuks  verp/1

Full size laseretiketten  
voor CD/DVD
• Voor kopieermachines en (kleuren) laserprinters
• Diameter: 117 mm, 2 per vel

L7676 50 stuks, doos van 25 vel  verp/1
7676100 200 stuks, doos van 100 vel  verp/1
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Etiketten voor commerciële doeleinden

Prijstang
• 10 + 8 tekens op 2 lijnen
• Kleur: zwart

PL218 prijstang  verp/1
IRAV5 inktrol  verp/1

Etiketten voor prijstang
• Zelfklevende etiketten met  

veiligheidsperforatie
• Op rol
• 2 regels, max. 18 tekens
• 1200 stuks per rol
• Kleur: wit
• Pak van 10 rollen
• Ft 16 x 26 mm

PLP1626 niet afneembaar  verp/1
PLR1626 afneembaar  verp/1

Afneembare productetiketten
• Voor kopieermachines, (kleuren) laser- en inkjetprinters
• Gemakkelijk verwijderbaar
• Kleur: wit
• Ft 21 x 29,7 cm (A4)

L710420 diameter: 60 mm, rond, 240 stuks, 12 per vel  verp/1
L710820 ft 62 x 89 mm, 180 stuks, 9 per vel  verp/1

Glanzende productetiketten
• Voor inkjetprinters
• Ovaal
• Volledig bedrukbaar
• Doos van 10 vel, ft 21 x 29,7 cm (A4)
• Ft 63,5 x 42,3 mm, 180 stuks, 18 per vel
• Kleur: wit

J810210   verp/1

Printbare QR-etiketten
• Voor kopieermachines, laser- en inkjetprinters
• Uniek BlockOut™ label materiaal: dekt af wat eronder zit,  

dus de barcode is duidelijk leesbaar
• Label formaat optimaal geschikt voor de minimaal  

aanbevolen afmeting voor QR codes
• Doos van 20 vel, ft 21 x 29,7 cm (A4)
• Ft 45 x 45 mm, 400 stuks, 20 per vel
• Kleur: wit

L712120   verp/1

Productetiketten
• Voor kopieermachines, laser- en inkjetprinters
• Uit 100 % gerecycleerd papier
• Permanente kleefkracht op waterbasis, chloorvrij
• Doos van 20 vel, ft 21 x 29,7 cm (A4)
• Kleur: natuurbruin

L710620 diameter: 60 mm, rond, 240 stuks, 12 per vel  verp/1
L710320 ft 63,5 x 42,3 mm, ovaal, 360 stuks, 18 per vel  verp/1
L711020 ft 62 x 42 mm, rechthoekige etiketten, 360 stuks, 18 per vel  verp/1
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Etiketten voor school

Versterkingsringen
• Diameter: 13 mm
• Etui van 160 stuks

3027A wit  verp/1
3055 geassorteerde kleuren  verp/1

Versterkingsringen
• Doos van 500 stuks
• Diameter: 13 mm
• Uit polyester

3508A wit  verp/1
3510A transparant  verp/1

Versterkingsringen
• Diameter: 13 mm
• Kleur: transparant

580229 etui van 240 stuks  verp/10
580233 doos van 500 stuks  verp/20

Etiketten cijfers en letters
• Zelfklevend

3780 A-Z, hoogte letters: 9,5 mm, 2 vel, zwart,  
waterbestendige folie

 verp/10

3720A A-Z, hoogte letters: 6,5 mm, 120 stuks, zwart op wit  verp/10
3784A A-Z groot, hoogte letters: 25 mm, 2 vel, zwart, 

waterbestendige folie
 verp/10

3781 0-9, hoogte letters: 9,5 mm, 2 vel, zwart,  
waterbestendige folie

 verp/10

3785 0-9 groot, hoogte letters: 25 mm, 2 vel, zwart, 
waterbestendige folie

 verp/10

3721A 1-100, hoogte letters: 6,5 mm, 2 vel, zwart op wit  verp/10

Ronde markeringsetiketten
• Om te signaleren, classificeren en  

identificeren in één oogopslag
• Met permanente lijm voor langdurige kleefkracht
• Zonder chloor, zonder PVC
• Handige dispenser: snel en schoon in gebruik

Diameter: 10 mm, rol van 800 stuks
3850A roze  verp/1
3851 groen  verp/1
3852 geel  verp/1
3853 blauw  verp/1

Ronde  
beoordelingsetiketten
• Diameter: 19 mm
• Goed herkenbaar, zelfs vanaf een afstand
• Perfect voor tuning, beoordeling en evaluatie
• Ideaal voor leraren en opvoeders of sterke organisators
• Geleverd in een handige dispenser: eenvoudig,  

praktisch en snel
• Rol van 250 stuks

3858A smiley groen  verp/1
3859 smiley rood  verp/1
3860A pijl, blauw/geel  verp/1
3861 duim, blauw/geel  verp/1

Diameter: 19 mm, rol van 250 stuks
3854 roze  verp/1
3855 groen  verp/1
3856 geel  verp/1
3857 blauw  verp/1
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Etiketten voor diverse toepassingen

Fantasiestickers
• Voor potten, kannen, flessen, opbergdozen, enz.
• Laat geen sporen na bij verwijderen
• Plakt stevig op alle gladde oppervlaktes
• Afneembaar en herpositioneerbaar
• Te gebruiken met een krijtje of krijtmarker
• Schoonmaken met een droge of natte doek
• Ophangbare etui van 10 etiketten (5 vel met 2 stickers)
• Ft 9,5 x 6,3 cm
• Kleur: zwart

ARDO10   verp/1

Gelamineerde etiketten
• Voor op schoolspullen, lunchbox, opruimdozen, 

elektronische apparaten, apparatuur, enz.
• Hermetisch afgesloten dankzij beschermlaagje
• Lamineerlaagje beschermt het opschrift
• Water-, vaatwas-, microgolfoven- en 

koelkastbestendig

APBAS24 blister van 2 vel met elk 12 etiketten 3 formaten: diameter 2,5 cm, 6,3 x 1,6 cm en 6,3 x 0,8 cm, 4 standaardkleuren: rood, geel, blauw en groen  verp/1
APFLU24 blister van 2 vel met elk 12 etiketten 3 formaten: diameter 2,5 cm, 6,3 x 1,6 cm en 6,3 x 0,8 cm, 4 fluokleuren: oranje, groen, paars en roze  verp/1
APGRS24 blister van 4 vel met elk 6 etiketten, ft 8,6 x 1,7 cm, grijs  verp/1

Zelfklevende pasfoto’s
• Geschikt voor inkjetprinters met behulp van  

de gratis online software Avery Design & Print Online 
• Met perforatierandje
• Ophangbare etui van 18 foto’s (3 vel met 6 foto’s)
• Ft 3,5 x 4,5 cm
• Kleur: wit glanzend 

IDENT18   verp/1
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Etiketten voor diverse toepassingen

Weerbestendige etiketten
• Voor potten en conserven die koud moeten worden bewaard
• Ook voor sporttoestellen en tuin- en klusgereedschap  

die buiten staan
• Water- en vochtbestendig
• Kunnen nauwsluitend over ronde vormen geplakt worden dankzij 

rekbaar materiaal
• Permanent door krachtige kleefkracht
• Ophangbare etui van 16 etiketten (4 vel met 4 etiketten)
• Ft 4,5 x 6,5 cm
• 4 geassorteerde kleuren: rood, blauw, groen en oranje

RES16   verp/1

Mini naametiketten
• Voor schoolspullen en andere  

kleine spulletjes
• Kunnen nauwsluitend over ronde vormen  

geplakt worden dankzij rekbaar materiaal
• Water- en vochtbestendig
• Permanent door krachtige kleefkracht
• Niet beprintbaar
• Ophangbare etui van 30 etiketten (2 vel met 15 etiketten)
• Ft 5 x 1 cm

RESM30F roze/paars  verp/1
RESM30G blauw/groen  verp/1

In water oplosbare etiketten
• Volledig oplosbaar,  

zonder lijmresten
• Voor potjes, flessen, bewaarblikken, schalen, enz.  

waarvan de inhoud regelmatig verandert
• Bestand tegen koelkast, diepvries en microgolfoven
• Met de hand afwassen of in de vaatwasser stoppen
• Door condensatie kunnen de etiketten langzaam oplossen
• Niet geschikt voor gebruik in de oven
• Ophangbare etui van 18 etiketten (3 vel met 6 etiketten)
• Ft 5,5 x 3 cm
• Kleur: wit/zwart

SOLUB18   verp/1

Kledingetiketten
• Voor sjaals, handschoenen, mutsen, enz.
• Zelfklevende etiketten
• Geen strijkijzer of naald en draad meer nodig
• Geschikt voor wasmachine en droger
• Niet te gebruiken op dikke stoffen zoals spijkerstof of kleding die 

chemisch is behandeld (leer, suède, fluweel, zijde, vinyl of plastic)
• Ophangbare etui van 36 etiketten (2 vel met 18 etiketten)
• Ft 4,5 x 1,3 cm
• Kleur: wit

ETVET36  verp/1



295

5

E
T

IK
E

T
T

E
N

Etiketten voor diverse toepassingen

Huishoudetiketten
• Blister van 3 vel, 12 etiketten
• Gemakkelijk verwijderbaar
• Motief: bessen

59550   verp/1

Diepvriesetiketten
• Blister van 5 vel, 40 stuks 
• Bestand tegen temperaturen  

(-20 °C tot +28 °C)
• Beschrijfbaar en verplaatsbaar

59371 wit  verp/1
59373 fluogeel  verp/1
59370 fluo-oranje  verp/1
59372 fluorood  verp/1

Voedselcoderingsetiketten
• Voor voedselcodering (HACCP) in restaurants en keukens
• Voorbedrukt met essentiële informatie in het Engels
• Gemakkelijk en betrouwbaar in gebruik
• Het etiket kleeft perfect op elke ondergrond en  

is eenvoudig te verwijderen zonder lijmresten
• De dispenser en de perforaties tussen elk etiket zorgen 

voor gemakkelijk en snel gebruik
• Ft 9,8 x 4 cm
• 1 rol met 300 afscheurbare etiketten in een dispenser
• Kleur: wit/blauw

ETIHACP   verp/1

Ovale etiketten
• Voor potten, kannen, flessen, dozen,  

albums, cadeaus, enveloppen, enz.
• Afneembaar zonder lijmresten
• Printbaar met behulp van de gratis  

online software Avery Design & Print Online
• Ophangbare etui van 18 etiketten (6 vel met 3 etiketten)
• Ft 9 x 4 cm
• Kleur: kraft

OVKR18   verp/1

Diepvriesetiketten
• Voor plastic diepvriesbakjes en diepvrieszakjes
• Geschikt voor het beschrijven met een permanente marker  

of het bedrukken met een printer
• Te gebruiken tot temperaturen van -20 °C
• Ophangetui van 24 etiketten (4 vel met 6 stickers)
• Ft 6,5 x 3,3 cm
• Kleur: wit

CONG24   verp/1

Printbare  
diepvriesetiketten
• Voor inkjet- en laserprinters
• Kleeft op bevroren producten
• Bestand tegen temperaturen  

(-50 °C tot +70 °C)
• Pak van 25 vel,  

ft 21 x 29,7 cm (A4)
• Ft 63,5 x 33,9 mm, 24 per vel
• Kleur: wit

L797025  verp/5
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Witte etiketten

Referentie Formaat  
(in mm - bxh)

Etiket/ 
vel

Vel/ 
etui

Etiket/ 
etui Verp.

581173 34 x 67 3 15 45  10
581174 34 x 67 3 15 45  10

Referentie Formaat  
(in mm - bxh)

Etiket/ 
vel

Vel/ 
etui

Etiket/ 
etui Verp.

581171 34 x 67 3 15 45  10
581172 34 x 67 3 15 45  10

Witte etiketten
• Permanent
• Op blister

Referentie Formaat  
(in mm - bxh)

Etiket/ 
vel

Vel/ 
etui

Etiket/ 
etui Verp.

3041A 13 x 8 64 6 384 1
3306 13 x 8 128 29 3712 1
3072 16 x 9 49 6 294 1
3042A 18 x 12 36 6 216 1
3312A 18 x12 72 25 1800 1
3043 22 x 18 20 6 120 1
L3318 22 x 18 40 30 1200 1
3074 29 x 18 16 6 96 1
L3319 29 x 18 32 30 960 1
3320A 32 x 10 44 26 1144 1
3075 32 x 23 10 6 60 1
3321 32 x 23 20 28 560 1
3322 37 x 5 76 26 1976 1
3076 38 x 14 15 6 90 1
3077 38 x 18 12 6 72 1
3324 38 x 18 24 27 648 1
3323 38 x 14 32 29 928 1
3045A 38 x 24 9 7 63 1
3325A 38 x 24 18 29 522 1
3086 50 x 14 8 8 64 1
3079 50 x 19 8 6 48 1
3327 50 x 19 18 27 486 1
3087 54 x 35 4 6 24 1
3337A 54 x 35 8 28 224 1
3084 66 x 38 3 6 18 1
3334 66 x 38 6 29 174 1
3080A 76 x 19 6 6 36 1
3081 76 x 39 3 6 18 1
3330 80 x 54 4 28 112 1

Witte etiketten
• Permanent
• Op blister

Referentie Formaat  
(in mm - bxh)

Etiket/ 
vel

Vel/ 
etui

Etiket/ 
etui Verp.

580812 8 x 12 60 6 360  10
580820 8 x 20 40 6 240  10
581016 10 x 16 36 6 216  10
581218 12 x 18 28 6 168  10
581230 12 x 30 24 6 144  10
581340 13 x 40 14 6 84  10
581350 13 x 50 10 6 60  10
581622 16 x 22 16 6 96  10
581927 19 x 27 16 6 96  10
581940 19 x 40 10 6 60  10
582050 20 x 50 6 6 36  10
582075 20 x 75 5 6 30  10
582232 22 x 32 9 6 54  10
582654 26 x 54 6 6 36  10
583199 31 x 100 12 6 12  10
583453 34 x 53 4 6 24  10
583467 34 x 67 3 6 18  10
583899 38 x 102 2 6 12  10
585382 53 x 82 2 6 12  10
585399 53 x 100 1 6 6  10
588111 81 x 110 1 6 6  10

Gekleurde etiketten in etui

Gekleurde etiketten
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Gekleurde etiketten

Referentie Kleur Diameter  
(in mm)

Etiket/ 
vel

Vel/ 
etui

Etiket/ 
etui Verp.

581183 8 96 5  480  10
581184 8 96 3  288  10
581185 8 96 3  288  10
581186 8 96 3  288  10
581187 8 96 3  288  10
581190 8 96 3  288  10
581191  8 96 3  288  10
581194    

  
8 96 3  288  10

580010 10 63 6  378  10
581009 10 63 5  315  10
581010 10 63 5  315  10
581011 10 63 5  315  10
581012 10 63 5  315  10
580013 13 35 6  210  10
581155 13 35 5  175  10
581156 13 35 5  175  10
581157 13 35 5  175  10
581158 13 35 5  175  10
12103 19 70 8  560  10
A12105  19 70 8  560  10
12106 19 70 8  560  10
581163 19 20 5  100  10
581164 19 20 5  100  10
581165 19 20 5  100  10
581166 19 20 5  100  10
587109    

 
19 20 5  100  10

580025 25 12 6  72  10
580032 32 6 6  36  10

Ronde etiketten in etui
• Uit papier 
• Permanent

Referentie Kleur Diameter  
(in mm)

Etiket/ 
vel

Vel/ 
etui

Etiket/ 
etui Verp.

3175 8 104 4  416 1
3013A 8 104 4  416 1
3178 8 104 4  416 1
3010A 8 104 4  416 1
3012A 8 104 4  416 1
3011A 8 104 4  416 1
3009A  8 104 4  416 1
3090A    

  
8 104 4  416 1

3145 12 54 5  270 1
3144A 12 54 5  270 1
3148A 12 54 5  270 1
3141 12 54 5  270 1
3143A 12 54 5  270 1
3142 12 54 5  270 1
3088    

 
12 54 5  270 1

3007A 18 24  4  96 1
3173 18 24  4  96 1
3004A 18 24  4  96 1
3006 18 24  4  96 1
3005A 18 24  4  96 1
3003A 18 24  4  96 1
3170 18 24  4  96 1
3089    

 
18 24  4  96 1

3377 18 48  22  1056 1
3374 18 48  22  1056 1
3376 18 48  22  1056 1
3375 18 48  22  1056 1
3415100 40  24 100  2400 1

Verwijderbare etiketten
• Geassorteerde kleuren 
• 4 vel per etui

Ronde etiketten in etui
• Permanent

Referentie Kleur en vorm Diameter  
(in mm)

Etiket/ 
vel

Etiket/ 
etui Verp.

101857A       8 77 308  10
101861    15 28 112  10
101864 15 28 112  10
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Er bestaan vensters in verschillende afmetingen,  
afhankelijk van de plaats die het adres inneemt 
(links of rechts)

   adres op 3 lijnen:
venster 35 mm
(formaat 30 x 100 mm)

2    adres op 4 tot 5 lijnen:
venster 45 mm
(formaat 40 x 110 mm)

C4

C5

DL

C6

Voor verzendingen
A4-Formaat
(210 x 297 mm)
niet geplooid

Voor verzendingen
in 2 geplooid

Voor verzendingen
in 3 geplooid

Voor verzendingen
in 3 geplooid

Voor verzendingen
in 4 geplooid

enveloppen
229 x 324 mm

legaal postformaat

enveloppen
162 x 229 mm 

enveloppen
110 x 220 mm

 
Amerikaans  
formaat
114 x 229 mm

enveloppen
114 x 162 mm

 

In functie van de sluiting:

Gegomde flap:
economisch, verplicht bij het 
automatisch plooien

Zelfklevende flap  
met beschermstrook:

garantie voor een perfecte 
sluiting van uw enveloppen, 
duurzaam zelfs bij langdurig 
bewaren

In functie van het venster:

In functie van het formaat:

75 g/m2: ecologisch, lichtgewicht, verbruikt minder  
(water, bos, energie)
80 g/m2: de standaard: spaarzaam,  
voor dagelijks gebruik
90 g/m2: kwaliteitsenveloppen met de beste  
prijs/kwaliteitsverhouding
100-120 g/m2: voor verzendingen met meer prestige, 
om het imago van uw bedrijf te versterken

In functie van het gewicht: In functie van de achtergrond:

Voor België:
blauwe binnenkant

Voor Nederland:
grijze binnenkant

2x

3x

3x

4x
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Standaardenveloppen in kleinverpakking

Referentie Voorkant Achterkant Formaat  
(in mm - bxh) Sluiting

Venster,  
formaat 

in mm (bxh)

Binnen-
zijde Papier Grammage Verp. #/doos  

of pak # min. FSC

01543 90 x 140 gegomd - blauw wit, 
houtvrij

100 g/m² pak 50  20 ✔

01643 95 x 145 gegomd - blauw wit, 
houtvrij 140 g/m² doos 50  10 ✔

01549

114 x 162

strip - blauw wit, 
houtvrij

80 g/m² pak 50  10 ✔

01550 gegomd - blauw wit, 
houtvrij

70 g/m² pak 50  10 ✔

01657

114 x 229 

strip - blauw wit, 
houtvrij

80 g/m² doos 50  10 ✔

01555 strip - blauw wit, 
houtvrij

80 g/m² pak 50  10 ✔

01658 strip rechts,  
40 x 110

blauw wit, 
houtvrij

80 g/m² doos 50  10 ✔

01558 strip rechts,  
40 x 110

blauw wit, 
houtvrij 80 g/m² pak 50  10 ✔

01546 gegomd - blauw wit, 
houtvrij

80 g/m² pak 50  10 ✔

01547 gegomd rechts,  
40 x 110

blauw wit, 
houtvrij

80 g/m² pak 50  10 ✔

TEARSTRIP
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Standaardenveloppen in grootverpakking
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Referentie Voorkant Achterkant
Formaat  
(in mm - 

bxh)
Sluiting

Venster, 
formaat 

in mm (bxh)

Binnen-
zijde Papier Grammage Verp. #/doos  

of pak # min. FSC

017004

114 x 162

strip - blauw wit, 
houtvrij 80 g/m² doos 500  1 ✔

017002 strip - grijs wit, 
houtvrij 80 g/m² doos 500  1 ✔

017009

110 x 220

strip - grijs wit, 
houtvrij 80 g/m² doos 500  1 ✔

017011 strip rechts,  
30 x 100 grijs wit, 

houtvrij 80 g/m² doos 500  1 ✔

017010 strip links,  
30 x 100 grijs wit, 

houtvrij 80 g/m² doos 500  1 ✔

017015

156 x 220

strip - grijs wit, 
houtvrij 80 g/m² doos 500  1 ✔

017017 strip rechts,  
40 x 110 grijs wit, 

houtvrij 80 g/m² doos 500  1 ✔

017016 strip links, 
40 x 110 grijs wit, 

houtvrij 80 g/m² doos 500  1 ✔

017021

162 x 229

strip - blauw wit, 
houtvrij 80 g/m² doos 500  1 ✔

017019 strip - grijs wit, 
houtvrij 80 g/m² doos 500  1 ✔

017025

114 x 229

strip - blauw wit, 
houtvrij 80 g/m² doos 500  1 ✔

017026 strip rechts,  
40 x 110 blauw wit, 

houtvrij 80 g/m² doos 500  1 ✔

017027 strip links,  
40 x 110 blauw wit, 

houtvrij 80 g/m² doos 500  1 ✔

017022 gegomd - blauw wit, 
houtvrij 80 g/m² doos 500  1 ✔

017023 gegomd rechts,  
40 x 110 blauw wit, 

houtvrij 80 g/m² doos 500  1 ✔

017024 gegomd links, 
40 x 110 blauw wit, 

houtvrij 80 g/m² doos 500  1 ✔
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Referentie Voorkant Achterkant Formaat  
(in mm - bxh) Sluiting

Venster,  
formaat 

in mm (bxh)

Binnen-
zijde Papier Grammage Verp. #/doos  

of pak # min. FSC

017030

162 x 229

strip - grijs wit, houtvrij 100 g/m² doos 500 1 ✔

162310 strip - grijs wit, houtvrij 90 g/m² pak 10  50 -

017034

229 x 324

strip - grijs wit, houtvrij 120 g/m² doos 250 1 ✔

017036 strip rechts,  
45 x 110 blauw wit, houtvrij 100 g/m² doos 250 1 ✔

017035 strip links,  
45 x 110 blauw wit, houtvrij 100 g/m² doos 250 1 ✔

233210 gegomd - grijs wit, houtvrij 120 g/m² pak 10  25 ✔

017042

230 x 310

strip - blauw wit, houtvrij 100 g/m² doos 250 1 ✔

017043 strip rechts,  
45 x 120 blauw wit, houtvrij 100 g/m² doos 250 1 ✔

Referentie Voorkant Achterkant Formaat  
(in mm - bxh) Sluiting

Venster,  
formaat 

in mm (bxh)
Binnenzijde Papier Grammage Verp. #/doos  

of pak # min. FSC

1720161 110 x 220 strip - groen wit 80 g/m² doos 500 1 ✔

4470161

229 x 324

strip - groen wit 100 g/m² doos 250 1 ✔

422936L strip
links,  

90 x 55 
groen wit 100 g/m² doos 250 1 ✔
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Bruine zak-enveloppen  
met balg
• Uit bruin kraftpapier van 120 g/m²
• Zonder venster
• Met stripsluiting
• Doos van 250 stuks

017055 ft 229 x 324 x 40 mm  verp/1
017056 ft 250 x 350 x 40 mm  verp/1

Luchtkussenenveloppen
• Uit kraftpapier van 80 g/m2

• Zonder venster
• Met stripsluiting
• Met luchtkussenfolie

Uit wit kraftpapier
Doos van 100 stuks
12213 ft 150 x 215 mm  verp/1
12215 ft 180 x 265 mm  verp/1
12221 ft 230 x 340 mm  verp/1
12223 ft 270 x 360 mm  verp/1
Doos van 200 stuks
12211 ft 120 x 215 mm  verp/1

Uit bruin kraftpapier  
Doos van 100 stuks
12214 ft 150 x 215 mm  verp/1
12216 ft 180 x 265 mm  verp/1
12222 ft 230 x 340 mm  verp/1
12224 ft 270 x 360 mm  verp/1
Doos van 200 stuks
12210 ft 110 x 165 mm  verp/1

Verzendenveloppen met schuimvulling
• Sterk witgemarmerd kraftpapier met zachte binnenlaag van PE-schuim
• De vermelde afmetingen zijn binnenafmetingen
• Met stripsluiting

Pak van 10 stuks
26737P ft 267 x 376 mm  verp/1

Pak van 20 stuks
15222P ft 152 x 229 mm  verp/1
18428P ft 184 x 280 mm  verp/1

Pak van 125 stuks
P267376 ft 267 x 376 mm  verp/1
P362478 ft 362 x 478 mm  verp/1
Pak van 250 stuks
P184280 ft 184 x 280 mm  verp/1
P241338 ft 241 x 338 mm  verp/1

Verzendenveloppen 
met schuimvulling
• Ft 180 x 265 mm
• Zonder venster
• Met stripsluiting
• Doos van 100 stuks
• Kleur: zwart

121000   verp/1

Airkraft bag-in-bag
• Stevige envelop,  

met zelfklevende strip
• Uit kraftpapier met luchtkussen-

foliezak (uitneembaar)
• Eenvoudig te scheiden, voor apart 

gebruik of aparte recyclage

Uit wit kraftpapier
Doos van 75 stuks
BIB19 ft 300 x 445 mm  verp/1
BIB20 ft 350 x 470 mm  verp/1
Doos van 100 stuks
B13W100 ft 150 x 215 mm  verp/1
B14W100 ft 180 x 265 mm  verp/1
B15W100 ft 220 x 265 mm  verp/1
B17W100 ft 230 x 340 mm  verp/1
B18W100 ft 270 x 360 mm  verp/1
Doos van 200 stuks
B11W200 ft 100 x 165 mm  verp/1
B12W200 ft 120 x 215 mm  verp/1

Uit bruin kraftpapier
Pak van 10 stuks
240340P ft 230 x 340 mm  verp/10
270360P ft 270 x 360 mm  verp/10
Pak van 20 stuks
150215P ft 150 x 215 mm  verp/5
180265P ft 180 x 265 mm  verp/5
Pak van 100 stuks
B13M100 ft 150 x 215 mm  verp/1
B14M100 ft 180 x 265 mm  verp/1
B17M100 ft 230 x 340 mm  verp/1
B18M100 ft 270 x 360 mm  verp/1
Pak van 200 stuks
B11M200 ft 100 x 165 mm  verp/1

Bruine enveloppen
• Uit bruin kraftpapier  

van 90 g/m²
• Zonder venster
• Met stripsluiting
• Doos van 250 stuks

017045 ft 230 x 310 mm  verp/1
017047 ft 250 x 353 mm  verp/1
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Luchtkussenenveloppen
• Uit wit kraftpapier van 80 g/m²
• Met stripsluiting
• Pak van 10 stuks

530397 ft 100 x 165 mm  verp/1
530398 ft 120 x 215 mm  verp/1
530395 ft 150 x 215 mm  verp/1
530396 ft 180 x 265 mm  verp/1

Bordrugenveloppen
• Met klep voorzien van een stripsluiting
• Uit wit kraftpapier 120 g/m²
• Met kartonnen rug
• Uitstekend geschikt voor post die niet gevouwen mag worden
• Doos van 100 stuks

PR19002 ft 229 x 324 mm  verp/1
PR14612 ft 262 x 371 mm  verp/1
PR19004 ft 310 x 440 mm  verp/1

Bordrugenveloppen
• Uit wit kraftpapier van  

120 g/m²
• Met witte duplex rug
• Met stripsluiting
• Voorzichtige behandeling van uw post  

die niet zomaar gevouwen wordt
• Uitermate geschikt voor foto’s, drukproeven,  

certificaten en monsters
• Pak van 25 stuks

530385 ft 162 x 229 mm  verp/1
530386 ft 262 x 371 mm  verp/1

Monsterenveloppen
• Met een blokbodem, zijvouw  

en hechtstrip (tapelock)
• Uit kraftpapier
• Met stripsluiting
• Biedt een goede bescherming aan 

onregelmatig vormgegeven voorwerpen 
zoals catalogi, folders en kalenders

Pak van 25 stuks, wit, 150 g/m² 
5300417 ft 229 x 324 x 38 mm  verp/1
530418 ft 262 x 371 x 38 mm  verp/1
Pak van 10 stuks, crème, 170 g/m²
530420 ft 262 x 371 x 38 mm  verp/1

Monsterzakenveloppen
• Voor het verzenden van poststukken met extra volume
• Met stripsluiting
• Doos van 125 stuks

Uit wit kraftpapier van 150 g/m²
PR14329 ft 229 x 324 x 40 mm  verp/1
PR14338 ft 262 x 371 x 40 mm  verp/1
Uit crèmekleurig kraftpapier van 170 g/m²
PR14330 ft 229 x 324 x 40 mm  verp/1
PR14332 ft 230 x 350 x 40 mm  verp/1
PR14340 ft 262 x 371 x 40 mm  verp/1

Balgenveloppen
• Zeer sterke enveloppen die niet kunnen scheuren
• Papier van 55 g/m²
• Waterdicht
• Ultralicht (polyethyleen met  

hoge dichtheid)
• Met stripsluiting
• Kleur: wit

Pak van 20 stuks
T67180 ft 229 x 324 x 38 mm  verp/1
T67183 ft 250 x 353 x 38 mm  verp/1
Doos van 100 stuks
T11762 ft 229 x 324 x 20 mm  verp/1
T11841 ft 229 x 324 x 38 mm  verp/1
T11843 ft 250 x 353 x 38 mm  verp/1

Enveloppen
• Stevige, waterdichte  

envelop van 55 g/m²
• Scheurbestendig
• Met stripsluiting
• Kleur: wit

Pak van 20 stuks
T67175 ft 229 x 324 mm (C4)  verp/1
T67178 ft 250 x 353 mm (B4)  verp/1
Doos van 100 stuks
T11790 ft 162 x 229 mm  verp/1
T11782 ft 229 x 324 mm (C4)  verp/1
T11784 ft 250 x 353 mm (B4)  verp/1

530391 ft 230 x 340 mm  verp/1
530392 ft 270 x 360 mm  verp/1
530393 ft 300 x 445 mm  verp/1
530394 ft 350 x 470 mm  verp/1
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PRESENTATIE EN COMMUNICATIE
Presentatie

pergamy.com

Een gedeeld idee is een
goed idee.
Pergamy momenten.
Pergamy geeft u de middelen om uw
creativiteit te delen en op een unieke
manier uit te drukken, altijd en overal.
Ontdek wat Pergamy voor u in petto heeft.
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MEMOBLOKKEN 

EN SCHRIFTEN
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Notitieboeken ............................................  324
Schriften voor kantoor ............................327
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Schoolschriften .......................................... 333
Schrijf- en cursusblokken......................340
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10m
50mm

76x76 76x127

100

76x76320

SCHRIJF OP WAT U ECHT MOET VERTELLEN.
Ontdek het assortiment zelfklevende memoblaadjes van Pergamy.

ROL MEMOBLAADJES
Ideaal voor
•Markeren van grotere oppervlakken
•Knippen op maat

Vanaf nu kunt u uw verplaatsbare memoblaadjes op maat 
afknippen. Maak uw memo zo lang als u wilt met deze 
zelfklevende papierrollen. Gemakkelijk te plakken en te 
verwijderen, zonder sporen achter te laten. Geen afval want 
u gebruikt precies wat u nodig hebt. Met handig plastic 
snijvlak voor extra gemak.

NEON MEMOBLAADJES
Ideaal voor
• Notities, reminders en persoonlijke berichten
• Organisatie en monitoring
• Thuis, kantoor en school

Laat uw memo’s nog meer opvallen en u helpen nog beter georganiseerd 
te zijn dankzij de verschillende pastel- of neonkleuren.

JUMBO MEMOBLAADJES
Ideaal voor
• Notities, reminders en persoonlijke berichten
• Organisatie en monitoring
• Thuis, kantoor en school

Ook in praktisch jumboformaat, in klassiek geel of in pastel- of neonkleuren.

Ref. 900759 Ref. 900760 Ref. 900761

Ref. 900757 Ref. 900758

Ref. 900908
verp/1

verp/1

verp/1 verp/1 verp/1

verp/1

verp/1

Ref. 900909
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50 76x76

100 38x5112x 76x76 76x127

100

76x76 76x127

SOMS HEBT U WAT HULP NODIG OM DE BELANGRIJKE
DINGEN TE BENADRUKKEN.
Ontdek het assortiment zelfklevende memoblaadjes van Pergamy.

TRANSPARANTE MEMOBLAADJES
Ideaal voor
• Schetsen
• Markeren  
• Verbeteren

GELE MEMOBLAADJES
Ideaal voor
• Notities, reminders en persoonlijke berichten
• Organisatie en monitoring
• Thuis, kantoor en school

Ideaal voor snelle kattebelletjes, berichten en taken
voor collega’s of een lief woordje voor iemand.  
De zelfklevende blaadjes hechten zich vrijwel aan elk
oppervlak vast. Ze zijn perfect voor de organisatie
van agenda, bureau of notitieboek en om belangrijke 
reminders extra aandacht te geven. Ze laten geen  
sporen achter en kunnen gemakkelijk worden verplaatst.

PASTEL MEMOBLAADJES
Ideaal voor
• Notities, reminders en persoonlijke berichten
• Organisatie en monitoring
• Thuis, kantoor en school

Laat notities nog meer opvallen en organiseer uw
werk nog beter dankzij de verschillende pastelkleuren.

Ref. 900910 Ref. 900911 Ref. 900912

Ref. 900752 Ref. 900753 Ref. 900935Ref. 900754 Ref. 900936

Ref. 900755 Ref. 900756

Het is nu nog gemakkelijker om te markeren wat u wilt zonder te verbergen  
wat er onder deze transparante memoblaadjes zit. Breng notities aan,  
markeer informatie, plak en verwijder met gemak en zonder sporen  
achter te laten. Gemakkelijk beschrijfbaar, in stevig en waterbestendig plastic.

verp/1

verp/1

verp/1 verp/1

verp/1 verp/1

76x51 76x101

verp/1 verp/1

verp/1 verp/1
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76x76100

76x7676x76100

38x51 76x76

100

100 100

TOON UW IDEEEN, ALTIJD EN OVERAL.
Ontdek het assortiment zelfklevende memoblaadjes van Pergamy.

MEMOBLAADJES VOOR HOUDERS  
EN NAVULLINGEN
Ideaal voor
• Organisatie van uw bureau
• Gebruik met één hand
• Snelle reminders en notities

Vul uw houder met deze memoblokjes in traditioneel geel of neonkleuren.  
Uw bureau oogt professioneel en georganiseerd dankzij deze memoblokhouder. 
De houder zorgt ervoor dat u elk blaadje met één hand kunt nemen zodat u de 
andere vrij kunt houden. Perfect voor wanneer u aan de telefoon bent of snel 
iets moet noteren. Klaar voor gebruik: bevat één geel memoblokje.  
Praktisch en handig. De zelfklevende en verplaatsbare blaadjes zijn de 
gemakkelijkste manier om reminders achter te laten, iets te noteren en 
georganiseerd te blijven.

MEMOBLAADJES BLISTERVERPAKKING
Ideaal voor
• Notities, reminders en persoonlijke berichten
• Organisatie en monitoring
• Thuis, kantoor en school

Laat notities nog meer opvallen en organiseer uw
werk nog beter dankzij de verschillende neonkleuren.
Zet de memoblaadjes van Pergamy extra in de kijker  
met deze handige blisterverpakkingen.

Ref. 900762

Ref. 900764 Ref. 900763

Ref. 900906

Ref. 900905

verp/1

verp/1 verp/1

verp/1 verp/1
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45x2550

45x25

38x516x4

45x12 45x12

38x20

MARKEERSTROOKJES MET HOUDER
Ideaal voor
• Organiseren en nakijken
• Markeren en coderen met kleur

GELE MARKEER- 
STROOKJES MET PIJL
«HIER TEKENEN»
Ideaal voor
• Drukke kantoren waar belangrijke  
   documenten moeten worden 
 verspreid voor ondertekening

MARKEERSTROOKJES
Ideaal voor
• Markeren en indexeren
• Markeren en coderen met kleur

Organiseer, markeer en codeer uw documenten,  
boeken en rapporten met deze gekleurde  
markeerstrookjes. Gemakkelijk te plakken 
en te verwijderen, zonder sporen achter  
te laten. Dankzij het beschrijfbare oppervlak 
kunt u notities maken zonder sporen achter  
te laten in uw documenten of boeken.  
Bestaat in verschillende kleuren en is 
voorzien van een handige houder.
In extra sterk plastic.

“Hier tekenen” in felle kleur.  Zelfklevende markeerstrookjes zijn de gemakkelijkste 
manier om te vermijden dat u belangrijke pagina’s vergeet. Helpt u om  
georganiseerd en efficiënt te werken met uw belangrijkste documenten.  
Voorzien van een handige houder.

Ideaal voor het markeren, organiseren en coderen van uw documenten met de 
gekleurde kant en notities te maken op het transparante deel. Ideaal voor het
markeren van pagina’s, zodat u altijd vindt wat u zoekt. Hecht zich stevig vast  
maar kan ook gemakkelijk worden verwijderd en verplaatst. Voorzien van  
een handige houder. In extra sterk plastic.

INDEXTABS
Ideaal voor
• Langer markeren en indexeren
• Noteren zonder sporen of schade

Deze extra dikke indextabs zijn ideaal om te 
markeren en notities te maken zonder het 
originele document of boek te beschadigen, 
om onderverdelingen te maken en notities, 
mappen en documenten te labelen. Ze zijn extra 
sterk en duurzaam en kunnen toch gemakkelijk 
worden verwijderd zonder sporen of schade.

PAPIEREN MARKEERSTROOKJES
Ideaal voor
• Markeren
• Korte notities

Deze kleurrijke markeerstrookjes in papier zijn ideaal om uw
documenten tijdelijk te markeren of korte notities te maken
zonder uw werk of boeken te beschadigen. In vier opvallende
neonkleuren, zodat u geen belangrijke informatie mist.

KLEUREN MAKEN HET LEVEN MAKKELIJKER.
Ontdek het assortiment indextabs en markeerstroken van Pergamy.

Ref. 900765 Ref. 900914

Ref. 900916

Ref. 900917

Ref. 900768

verp/1

verp/1

verp/1

verp/1

verp/1

Ref. 900766
verp/1

Ref. 900767
verp/1
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XTRA 
STICKY 
NOTES

XTRA 
STICKY 
NOTES

pergamy.com

76x7690

HOU JE INSPIRATIE STEVIG VAST. 
Ontdek het assortiment Xtra Sticky Notes.

Nu met nog STERKERE 
kleefkracht. Blijft op de 
meeste oppervlakken 
LANGER kleven.

REF FORMAAT KLEUR VERP/
901575 76 x 76 mm Geel 1

901576 76 x 76 mm Verschillende 
neonkleuren 1

neon geel
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PLANNEN
 

Houd uw drukke agenda bij met Post-it® Indexmarkers

Index Smal  
• Herpositioneerbaar,  

beschadigt ondergrond niet
• Makkelijk beschrijfbaar
• Ft 12 x 43 mm
• Set van 4 x 35 tabs
• Geassorteerde kleuren  

683-4 rood, blauw, geel en groen  verp/1
6834AB geel, paars, roze en helderblauw  verp/1
6834ABX turkoois, lichtgroen, oranje en roze  verp/1

Index Standaard  
• Herpositioneerbaar,  

beschadigt ondergrond niet
• Makkelijk beschrijfbaar
• Ft 25,4 x 43,2 mm
• Bevat 50 index tabs  

680-1 rood  verp/1
680-2 blauw  verp/1
680-3 groen  verp/1
680-4 oranje  verp/1

680-5 geel  verp/1
680-8 violet  verp/1
680-21 roze  verp/1
680-23 turkoois  verp/1

Index Smal voordeelpak  
• Herpositioneerbaar, beschadigt ondergrond niet
• Makkelijk beschrijfbaar
• Ft 12 x 43 mm
• Voordeelpak van 6 x 35 tabs (4 + 2 GRATIS)
• Geassorteerde kleuren: rood, blauw, geel en groen  

6834P6   verp/1

Index Standaard voordeelpak  
• Herpositioneerbaar, beschadigt ondergrond niet
• Makkelijk beschrijfbaar
• Ft 25,4 x 43,2 mm
• Voordeelpak van 12 x 50 tabs (8 + 4 GRATIS)
• Geassorteerde kleuren: rood en geel, blauw en groen  

680P12  verp/1

IN
D

E
X

Tabs - markeren
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Index  
• Herpositioneerbaar
• Beschadigt ondergrond niet  

Ft 11,9 x 43,2 mm, 5 x 20 tabs, op blister
684CAN5 design: candy  verp/1
684GEO5 design: geos  verp/1
684GIN5 design: plaid  verp/1
684MET design: metallic verp/1
Ft 23,8 x 43,2 mm, 3 x 20 tabs, op blister
682CAN5 design: candy  verp/1
682GEO5 design: geos  verp/1

Index Smal  
• Ideaal om uw documenten te markeren  

en met kleur aanduidingen aan te brengen
• Herpositioneerbaar, beschadigt ondergrond niet
• Makkelijk beschrijfbaar
• Ft 12 x 43 mm
• Set van 5 x 20 tabs
• Geassorteerde kleuren

6835CB2 neonoranje, paars, groen, blauw en roze  verp/1
6835CB blauw, geel, roze, paars en heldergroen  verp/1

Index Standaard  
• Herpositioneerbaar,  

beschadigt ondergrond niet
• Makkelijk beschrijfbaar 
• Ft 24 x 43,2 mm
• Blister van 3 x 20 tabs
• Geassorteerde kleuren  

680OLP oranje, groen en roze  verp/1
680PBG paars, blauw en groen  verp/1

Papieren markeerstroken  
• Vind snel uw belangrijkste informatie
• Geef belangrijke informatie in kleur aan
• Ideaal voor het markeren van pagina's en om op te schrijven

Ft 12,7 x 44,4 mm
6705CA blister van 5 blokken van 50 vel 

Capetown geassorteerde kleuren: ultrafuchsia,  
neonoranje, geel, neongroen en aquawave 

 verp/1

6705JA blister van 5 blokken van 50 vel 
Jaipur geassorteerde kleuren: poppyroze, geel,  
licht neonoranje, moerbei en neongroen 

 verp/1

67010AB blister van 10 blokken van 50 vel 
geassorteerde kleuren: kanariegeel, neongeel, neonoranje, 
ultrafuchsia, licht kersenrood, neongroen, emeraldgroen, 
aquawave, poppyroze en lichte moerbei 

 verp/1

Ft 22,2 x 73 mm
671PBO blister van 3 blokken van 50 vel 

geassorteerde kleuren: roze, blauw en oranje 
 verp/1

Ft 25 x 76 mm
6713 blister van 3 blokken van 100 vel 

geassorteerde kleuren: geel, roze en groen 
 verp/1

Ft 15 x 50 mm
6705 blister van 5 blokken van 100 vel 

geassorteerde kleuren: paars, roze, geel, groen en oranje 
 verp/1

Tabs - markeren

IN
D

E
X
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Index Strong  
• Herpositioneerbaar, beschadigt ondergrond niet
• Makkelijk beschrijfbaar
• Voor langdurige kleurcodering en archivering
• Uit duurzaam materiaal
• Ft 25,4 x 38 mm
• Geassorteerde kleuren  

686MET blister van 3 x 12 tabs: goud, wit en zilver  verp/1
686-PGO blister van 3 x 22 tabs: roze, groen en oranje  verp/1
686-RYB blister van 3 x 22 tabs: rood, geel en blauw  verp/1
68PP5+2 voordeelpak van 7 x 22 tabs (5 + 2 GRATIS):  

neonroze, neongeel en neonoranje
 verp/1

ORDENEN
 

Orden projecten, mappen en dossiers 
met Post-it® Indextabs

Index Strong  
• Herpositioneerbaar, beschadigt ondergrond niet
• Makkelijk beschrijfbaar
• Voor langdurige kleurcodering en archivering
• Uit duurzaam materiaal
• Ft 38 x 50,8 mm
• Blister van 4 x 6 tabs  
• Geassorteerde kleuren: roze, groen, oranje en geel

686PLOY  verp/1

Index Strong  
• Herpositioneerbaar, beschadigt ondergrond niet
• Makkelijk beschrijfbaar
• Voor langdurige kleurcodering en archivering
• Uit duurzaam materiaal
• Set van 3 x 22 tabs
• Ft 25,4 x 38 mm
• Geassorteerde kleuren  

686LGBR groen, blauw en rood  verp/1
686LPGO roze, groen en oranje  verp/1

Index Strong voor klassement  
• Herpositioneerbaar, beschadigt ondergrond niet
• Makkelijk beschrijfbaar
• Ft 38 x 50,8 mm
• Geassorteerde kleuren: blauw, groen, rood en geel  

686A1 blister van 4 x 6 tabs, met gebogen schrijfvlak  
(voor hangmappen voor laden) 

 verp/1

686F1 blister van 4 x 6 tabs, met vlak schrijfvlak  
(voor ordners of opbergmappen) 

 verp/1

686P5+2 voordeelpak van 7 x 6 tabs (5 + 2 GRATIS)  verp/1

Tabs - Klasseren
IN

D
E

X
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SNEL TERUGVINDEN
 

Laat essentiële informatie voor uzelf en anderen 
opvallen met Post-it® Indexpijlen en  Post-it® Index 
Handtekening plaatsen

PRIORITEIT BEPALEN
 

Bepaal wat u nu, straks en daarna moet doen met 
Post-it® Index prioriteitmarkers

Index "To Do"  
• Ideaal om uw documenten te markeren  

en met kleur aanduidingen aan te brengen
• Ft 23,8 x 43,1 mm
• Set van 3 x 20 tabs
• Geassorteerde kleuren: rood, geel en groen  

682TODO   verp/1

Index Pijltjes  
• Herpositioneerbaar,  

beschadigt ondergrond niet
• Makkelijk beschrijfbaar
• Ft 12 x 43 mm
• Geassorteerde kleuren  

684ARR1 blister van 5 x 20 pijltjes: paars, groen, geel, blauw en rood  verp/1
684ARR3 blister van 4 x 24 pijltjes: groen, geel, blauw en rood  verp/1
684ARR4 blister van 4 x 24 pijltjes: roze, blauw, geel en groen  verp/1

Index Pijltjes  
• Ideaal om uw documenten  

te markeren en met kleur  
aanduidingen aan te brengen

• Ft 23,8 x 43,2 mm
• Blister van 3 x 20 tabs
• Geassorteerde kleuren: rood, geel en groen  

682ARR   verp/1

Index "To Do"  
• Ideaal om uw documenten  

te markeren en met kleur  
aanduidingen aan te brengen

• Ft 11,9 x 43,2 mm
• Blister van 5 x 20 tabs
• Geassorteerde kleuren:  

rood, outlined rood, geel, outlined groen en groen  

684TODO   verp/1

Index "Sign here"  
• Herpositioneerbaar,  

beschadigt ondergrond niet
• Voorgedrukt handtekeningsymbool
• Ideaal voor contracten en brieven
• Ft 25 x 44 mm
• Bevat 50 tabs  

680-31   verp/1

IN
D

E
X

Tabs - aanwijzen
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Post-it®  
Super Sticky Z-Notes 

76mm x 76mm
R3306SS verp/1

Post-it® 
Super Sticky Notes 

76mm x 76mm
654SSNW verp/1

Post-it® 
Super Sticky Notes 

76mm x 127mm
655SSNW verp/1

Post-it® 

Recycled  
Notes

Post-it® 

Super Sticky  
Notes

Post-it® 

Notes

Post-it® Recycled Notes: het 
mileuvriendelijke 
alternatief!

 Vervaardigd uit 100% 
gerecycleerd papier 
en niet verpakt in 
plastic

 Combineert 
functionaliteit met 
duurzaamheid

 Kan makkelijk 
verplaatst worden 
en laat geen sporen 
achter

 Beschikbaar in geel en 
verschillende nieuwe 
pastelkleuren

Post-it® Super Sticky Notes 
zorgen voor dubbel 
zoveel kleefkracht!*

 Superkrachtige lijm 
zorgt voor dubbel 
zoveel kleefkracht

 Blijft kleven op 
verschillende 
ondergronden, zolang 
je zelf wil

 Laat geen lijmresten 
achter bij het 
verwijderen

 Beschikbaar in allerlei 
kleuren en formaten

Laat je berichten opvallen  
met kleurrijke Post-it® 
Notes!

 Traditionele notes in 
allerlei formaten om 
snel informatie te 
noteren

 Ideaal voor gebruik op 
papier 

 Laat geen lijmresten 
achter bij het 
verwijderen

 Beschikbaar in een 
eindeloze reeks 
verschillende kleuren

POST-IT® NEW YORK COLLECTIE!

Geef kleur aan je ideeën met Post-it®!

NIEUW

* in vergelijking met klassieke Post-it® Notes

Make it Stick with
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Make it Stick with

2x Sterkere kleefkracht*

Post-it® Super Sticky Notes hebben een unieke kleeftechnologie zodat je ze bijna overal 
kan ophangen. Bovendien kan je ze makkelijk verplaatsen zonder lijmresten achter te laten.

Superkrachtige lijm Blijft plakken zolang je 
het nodig hebt

Blijft bijna overal  
op plakken

Laat geen  
lijmresten achter

*Vergeleken met Standaard Post-it® Notes

47,6 x 47,6 mm
622SSMI verp/1

76 x 76 mm
654SSMI verp/1

101 x 101 mm
675SSMI verp/1

76 x 127 mm
655SSMI verp/1

101 x 152 mm
469SSMI verp/1

149 x 200 mm
68455SP verp/1

Post-it® Super Sticky Notes – Beschikbaar in verschillende formaten
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Super Sticky Notes Miami  
• Blok van 90 memoblaadjes  

Geassorteerde kleuren: aquawave, neongroen en neonroze
622SSMI ft 47,6 x 47,6 mm, pak van 12 blokken  verp/1
Geassorteerde kleuren: aquawave, neongroen, neonroze en poppyroze
654SSMI ft 76 x 76 mm, pak van 6 blokken  verp/1
655SSMI ft 76 x 127 mm, pak van 6 blokken  verp/1

Super Sticky Notes Rio  
• Blok van 90 memoblaadjes  

Geassorteerde kleuren: neongeel, neongroen en fuchsia
622SSRO ft 47,6 x 47,6 mm, pak van 12 blokken  verp/1
Geassorteerde kleuren: neongeel, mediterraanblauw, neongroen,  
fuchsia en neonoranje
654SSRO ft 76 x 76 mm, pak van 6 blokken  verp/1
655SSRO ft 76 x 127 mm, pak van 6 blokken  verp/1

Super Sticky Notes Marrakesh  
• Blok van 90 memoblaadjes  

Geassorteerde kleuren: wintergroen, saffraan en geel
622SSMK ft 47,6 mm x 47,6 mm, pak van 12 blokken  verp/1
Geassorteerde kleuren: wintergroen, saffraan, lavendelblauw,  
licht moerbei en geel
654SSMK ft 76 x 76 mm, pak van 6 blokken  verp/1
655SSMK ft 76 x 127 mm, pak van 6 blokken  verp/1

Super Sticky Notes Bangkok  
• Blok van 90 memoblaadjes
• Geassorteerde kleuren:  

neonoranje, neonroze en electric blauw  

622SSEG ft 47,6 x 47,6 mm, pak van 12 blokken  verp/1
654SSEG ft 76 x 76 mm, pak van 6 blokken  verp/1
655SSEG ft 76 x 127 mm, pak van 6 blokken  verp/1

Super Sticky Notes  
• Blok van 90 effen memoblaadjes
• Pak van 12 blokken, individueel verpakt
• Geassorteerde kleuren: 2 x limoen, 4 x fuchsia,  

2 x turkoois, 2 x ultrageel en 2 x paars  

654SUC ft 76 x 76 mm  verp/1
655SUC ft 76 x 127 mm  verp/1

Super Sticky Notes voordeelpak  
• Blok van 90 memoblaadjes
• Voordeelpak van 24 blokken (21 + 3 GRATIS)
• Ft 76 x 76 mm
• Geassorteerde kleuren: neonoranje, neongroen,  

fuchsia en mediterraanblauw  

SSCOLCA  verp/1

Super Sticky Notes New York  
• Blok van 90 memoblaadjes
• Pak van 6 blokken
• Geassorteerde kleuren: geel, lavendelblauw, wolkenblauw en grijs  

654SSNW ft 76 x 76 mm  verp/1
655SSNW ft 76 x 127 mm  verp/1

Gekleurde notes
M

E
M

O
B

LO
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K
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Super Sticky Z-Notes Rio  
• Blok van 90 memoblaadjes
• Pak van 6 blokken
• Ft 76 x 76 mm
• Geassorteerde kleuren: neongeel,  

mediterraanblauw, neongroen, fuchsia  
en neonoranje  

S3306RO  verp/1

Super Sticky Z-Notes Bangkok  
• Blok van 90 memoblaadjes
• Pak van 6 blokken
• Ft 76 x 76 mm
• Geassorteerde kleuren: neonoranje,  

neonroze en electric blauw  

S3306EG  verp/1

Super Sticky Z-Notes Miami  
• Blok van 90 memoblaadjes
• Pak van 6 blokken
• Ft 76 x 76 mm
• Geassorteerde kleuren: aquawave,  

neongroen en neonroze  

S3306MI  verp/1

Super Sticky Z-Notes Marrakesh  
• Blok van 90 memoblaadjes
• Pak van 6 blokken
• Ft 76 x 76 mm
• Geassorteerde kleuren:  

wintergroen, saffraan en geel

S3306MK  verp/1

Super Sticky Z-Notes voordeelpak  
• Blok van 90 gele memoblaadjes
• Voordeelpak van 20 blokken (16 +4 GRATIS)
• Ft 76 x 76 mm  

S330CYV   verp/1

Super Sticky Z-Notes voordeelpak  
• Blok van 90 memoblaadjes
• Voordeelpak van 16 blokken (14 + 2 GRATIS)
• Ft 76 x 76 mm
• Geassorteerde kleuren: asperge, fuchsia,  

neongeel en mediterraanblauw  

S33016   verp/1

Super Sticky Z-Notes New York  
• Blok van 90 memoblaadjes
• Pak van 6 blokken
• Ft 76 x 76 mm
• Geassorteerde kleuren: geel, lavendelblauw,  

wolkenblauw en grijs  

R3306SS  verp/1

Z-notes
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Dispenser Super Sticky Z-Notes Pro  
• Design: Pro
• Voor Super Sticky Z-Notes
• Voor ft 76 x 76 mm  

PR12330 witte dispenser inclusief 12 blokken van 90 neongele 
memoblaadjes 

 verp/1

PRB330 dispenser inclusief 1 blok van 90 gele memoblaadjes  verp/1
PRB300P GRATIS dispenser gevuld met 1 blokje van 90 roze  

memoblaadjes + 16 blokken van 90 gele memoblaadjes 
 verp/1

Dispenser Super Sticky Z-notes  
• Verzwaarde dispenser om de notes  

met één hand uit de dispenser te halen
• Voor ft 76 x 76 mm  

BEAR330 design: beer, inclusief 1 blok van 90 aquawave memoblaadjes  verp/1
CAT330 design: kat, inclusief 1 blok van 90 rode memoblaadjes  verp/1

Super Sticky Z-Notes met dispenser  
• Voor ft 76 x 76 mm  

VAL330 dispenser inclusief 2 memoblokken van 90 gele 
memoblaadjes, op blister 

 verp/1

SSVALP GRATIS dispenser inclusief pak van 8 blokken van 
90 memoblaadjes in geassorteerde neonkleuren: 
poppyroze, neongroen, saffier en neonroze 

 verp/1

Dispenser Super Sticky  
Z-notes Pro Color  
• Design: Pro Color
• Voor Z-notes
• Voor ft 76 x 76 mm  

PRF300 roze dispenser, inclusief 1 blok van  
90 neongroene memoblaadjes 

 verp/1

PR12RIO lichtblauwe dispenser, inclusief 12 blokken van  
90 gekleurde Rio en Bangkok memoblaadjes 

 verp/1

Dispenser Millenium met Super Sticky Z-Notes XL  
• Kleur: zwart
• Inclusief 1 blok van 90 gele Z-notes, ft 101 x 101 mm, gelijnd  

C2016 dispenser  verp/1 S440Y navulling  verp/5

Super Sticky Z-Notes  
• Blok van 90 gele memoblaadjes  

S330Y ft 76 x 76 mm  verp/1
S350Y ft 76 x 127 mm  verp/1

Z-notes en dispensers
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Gerecycleerde Z-Notes  
• Blok van 100 gele memoblaadjes
• Ft 76 x 76 mm
• Papieren Z-Notes 100 % gerecycleerd
• Geen individuele verpakking
• Doos van 6 blokken  

R3301B   verp/1

Super Sticky Notes  
• Blok van 90 neongele memoblaadjes
• Voorzien van een nieuwe, sterkere lijmlaag waardoor de blaadjes 

beter blijven kleven op moeilijke ondergronden zoals leder, stof, 
plastiek en hout

• Verwijderbaar zonder sporen na te laten  

654S ft 76 x 76 mm  verp/12
655S ft 76 x 127 mm  verp/12

Gerecycleerde Notes  
• Blok van 100 gerecycleerde gele memoblaadjes
• Papieren notes 100 % gerecycleerd
• Geen individuele verpakking  

6531T ft 38 x 51 mm, 24 blokken  verp/1
6541BR ft 76 x 76 mm, 6 blokken  verp/1
6541TR ft 76 x 76 mm, 16 blokken  verp/1
6551BR ft 76 x 127 mm, 6 blokken  verp/1
6551T ft 76 x 127 mm, 16 blokken  verp/1

Gerecycleerde Notes  
• Blok van 100 gerecycleerde pastelkleurige memoblaadjes
• Papieren notes 100 % gerecycleerd
• Geen individuele verpakking  

6531RPT ft 38 x 51 mm, 24 blokken  verp/1
6541GBR ft 76 x 76 mm, 6 blokken  verp/1
6541RPT ft 76 x 76 mm, 16 blokken  verp/1
6551RPT ft 76 x 127 mm, 16 blokken  verp/1

Gerecycleerde notes

Gekleurde notes

Super Sticky Notes Neon  
• Blok van 90 memoblaadjes
• Pak van 6 blokken
• Ft 76 x 76 mm  

654SSAW wintergroen  verp/1
654SSEB electric blauw  verp/1
654SSFA fuchsia  verp/1
654SSPO poppyroze  verp/1

Notes Neon  
• Blok van 100 memoblaadjes in neonkleuren  

Ft 76 x 76 mm
654N neongeel   verp/6
654NO neonoranje  verp/6
654NR neonroze  verp/6
654NV neongroen  verp/6

Ft 76 x 127 mm
655N neongeel  verp/6
655NR neonroze  verp/6
655NV neongroen  verp/6
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Super Sticky Big Notes  
• Blok van 30 gele memoblaadjes
• Ft 279 x 279 mm
• Groot formaat, gemakkelijk gebruik
• Helpt bij het visualiseren van ideeën op verticale oppervlakken
• Kan gebruikt worden in combinatie met Super Sticky Notes  

BN11   verp/1

Super Sticky Notes XXXL  
• Blok van 45 memoblaadjes
• Pak van 2 blokken
• Ft 127 x 203 mm
• Gelijnd
• Geassorteerde kleuren: limoen en fuchsia  

5845SS   verp/1

Super Sticky Meeting Notes  
• Ideaal voor verticale en "moeilijke" oppervlakken
• Blok van 45 memoblaadjes
• Pak van 4 blokken 
• Geassorteerde kleuren: groen, geel, oranje en roze  

64454SS ft 98,4 x 149 mm  verp/1
6845SSP ft 149 x 200 mm  verp/1

Super Sticky Notes XXL  
• Pak van 3 blokken
• Ft 101 x 152 mm
• Gelijnd
• Geassorteerde kleuren  

Blok van 90 memoblaadjes
4690SEG Bangkok: neonoranje, electric blauw en neonroze  verp/1
469SSMI Miami: aquawave, neongroen en neonroze  verp/1
4690SRO Rio: kanariegeel, fuchsia en mediterraanblauw  verp/1
Blok van 100 memoblaadjes
660SUC limoen, fuchsia en turkoois  verp/1

Super Sticky Notes XL  
• Kleven op bijna alle oppervlakken (leder, stof, plastiek, hout)
• Verwijderbaar zonder lijmresten
• De verbeterde lijmlaag van de Super Sticky Notes kleeft sterker  

en langer en is uitermate geschikt voor verticale toepassingen  
en oneffen oppervlakken

• Ft 101 x 101 mm
• Gelijnd
• Geassorteerde kleuren  

675-3S 70 memoblaadjes, pak van 3 blokken: neongroen,  
fuchsia en mediterraanblauw 

 verp/1

675SSMI 70 memoblaadjes, pak van 3 blokken: aquawave,  
neongroen en neonroze 

 verp/1

675SSRO 90 memoblaadjes, pak van 6 blokken: neongeel,  
fuchsia en mediterraanblauw 

 verp/1

Gekleurde notes
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Super Sticky Notes kubus  
• Ft 76 x 76 mm  

2028SSY 270 memoblaadjes, geel  verp/1
2028S 350 memoblaadjes, neongeel  verp/1

Notes kubus  
• Blok van 450 memoblaadjes
• Ft 76 x 76 mm
• Geassorteerde kleuren  

2030U ultrageel, ultraroze, ultragroen en lichtblauw  verp/1
2028NB neongroen, citroengeel, retro blauw, lila en ultrablauw  verp/1
2028NP papaverrood, citroengeel, neonoranje, ultra roze  

en limoengroen 
 verp/1

Super Sticky Notes kubus regenboog  
• Blok van 440 memoblaadjes
• Ft 76 x 76 mm
• Geassorteerde regenboogkleuren: poppyroze, aquawave,  

neongeel, maagdenpalmblauw en poppyroze
• Op blister  

2028SRB   verp/1

Notes Mini kubussen  
• Blok van 400 memoblaadjes
• Ft 51 x 51 mm
• Geassorteerde kleuren  

2051L citroengeel, limoengroen en ultrablauw  verp/1
2051P papaverrood, oranje en watermeloen rood  verp/1

Gekleurde notes
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Super Sticky Notes  
• Blok van 90 gele memoblaadjes
• Pak van 12 blokken  

622SSY ft 47,6 x 47,6 mm  verp/1
656SSY ft 47,6 x 76 mm  verp/1
654SSY ft 76 x 76 mm  verp/1
655SSY ft 76 x 127 mm  verp/1

Super Sticky Notes voordeelpak  
• Blok van 90 gele memoblaadjes 

622P24 ft 47,6 x 47,6 mm, 24 blokken (21 + 3 GRATIS)  verp/1
654P16 ft 76 x 76 mm, 16 blokken (14 + 2 GRATIS)  verp/1
655P16 ft 76 x 127 mm, 16 blokken (14 + 2 GRATIS)  verp/1

Notes effen  
• Blok van gele memoblaadjes  

100 vel
653M ft 38 x 51 mm  verp/12
656M ft 51 x 76 mm  verp/12
654M ft 76 x 76 mm  verp/12
657M ft 76 x 102 mm  verp/12
655M  ft 76 x 127 mm  verp/12
659M ft 102 x 152 mm  verp/6
200 vel
5635 ft 100 x 100 mm  verp/6

Notes voordeelpak  
• Blok van 100 gele memoblaadjes
• Voordeelpak van 20 blokken (16 + 4 GRATIS)  

653Y20 ft 38 x 51 mm  verp/1
654Y20 ft 76 x 76 mm  verp/1
655Y20 ft 76 x 127 mm  verp/1

Notes gelijnd  
• Blok van gele memoblaadjes  

100 vel
630M ft 76 x 76 mm  verp/6
635M ft 76 x 127 mm  verp/12
660M ft 102 x 152 mm  verp/6
300 vel
675YL ft 100 x 100 mm  verp/12

Notes geruit  
• Blok van gele memoblaadjes
• 100 vel
• Ft 102 x 152 mm  

662  verp/6

Gele notes
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DOWNLOAD DE SCRIBZEE® APP GRATIS 
SCAN, BEWAAR EN DEEL JE HANDGESCHREVEN NOTITIES
SCRIBZEE® IS DE REVOLUTIE VOOR JE HANDGESCHREVEN AANTEKENINGEN

A6 gelijnd 1735206 verp/5

A6 geruit 5mm 1735207 verp/5

A6 blanco 4112211 verp/5

A5 gelijnd 1735210 verp/5

A5 geruit 5mm 1735211 verp/5

B5 gelijnd 1735214 verp/5

B5 geruit 5mm 1735215 verp/5

B5 blanco 4112212 verp/5

A5 gelijnd zwart 1735218  verp/5
A5 geruit 5mm zwart 1735219  verp/5
A5 blanco zwart 1735220  verp/5
A5 blanco  4112213 verp/5

A5 gelijnd blauw 1735221  verp/5
A5 geruit 5mm blauw 1735222  verp/5
A5 gelijnd grijs 1735223  verp/5
A5 gelijnd bruin 1735225  verp/5
A5 dot 5 x 5 zwart 1735232  verp/5
A5 My Journal dot 5x5 zwart 4124753  verp/10

A5 gelijnd 4112215 verp/5
A5 geruit 5mm 4112217 verp/5
A5 blanco 4112219 verp/5

B5 gelijnd 4112226 verp/5

B5 geruit 5mm 4112228 verp/5

A5 gelijnd  4112216 verp/5

A5 geruit 5mm  4112218 verp/5

A5 blanco  4112220 verp/5

B5 gelijnd  4112227 verp/5

B5 geruit 5mm  4112229 verp/5

A6 gelijnd  1735208 verp/5

A6 geruit 5mm  1735209 verp/5

A6 blanco  4112223 verp/5

A5 gelijnd 1735212 verp/5

A5 geruit 5mm 1735213 verp/5

B5 gelijnd  1735216 verp/5

B5 geruit 5mm 1735217 verp/5

B5 blanco 4112225 verp/5

A5 gelijnd roze 1735227  verp/5
A5 geruit 5mm roze 1735228  verp/5
A5 blanco 4112214 verp/5

A5 dot 5 x 5 4112210 verp/5
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Notitieboeken

Memokubus  
• Plastic houder
• Ft 9,5 x 9,5 x 9,5 cm
• Gevuld met 800 witte memoblaadjes
• Papier van 70 g/m²  

3858G memokubus  verp/12
2373500 vulling memokubus  verp/1

Memokubus  
• Houder uit karton
• Ft 9,5 x 9,5 x 9 cm
• Gevuld met 700 memoblaadjes  

9912A gekleurde blaadjes  verp/1
9912W witte blaadjes  verp/1

Memokubus  
• Plastic houder
• Ft 9,5 x 9,5 x 9,5 cm
• Gevuld met 700 memoblaadjes  

9910A memokubus, gekleurde blaadjes  verp/1
9910W memokubus, witte blaadjes  verp/1
99100W vulling memokubus, witte blaadjes  verp/1

Notitieboekje Task Manager  
• Ft 12,5 x 20 cm
• Optik papier van 90 g/m²
• 140 bladzijden (70 vel)
• Met speciale liniatuur voor het eenvoudig creëren  

en beheren van je to-do lijstjes
• Geassorteerde kleuren: zwart en paars
• Met scanfunctie
• Compatibel met Scribzee app  

4055727   verp/5

Notitieboekje  
• Ivoorkleurig papier van 70 g/m²
• Met afgeronde hoeken en elastieksluiting
• Kleur: zwart  

MET SOEPELE KAFT
Ft 9 x 14 cm, 192 bladzijden (96 vel)
7071000 gelijnd  verp/1
707148 blanco  verp/1
Ft 13 x 21 cm, 240 bladzijden (120 vel)
707162 gelijnd  verp/1
707209 blanco  verp/1

MET HARDE KAFT
Ft 9 x 14 cm, 192 bladzijden (96 vel)
701009 gelijnd  verp/1
701023 geruit 5 mm  verp/1
701030 blanco  verp/1
Ft 13 x 21 cm, 240 bladzijden (120 vel)
701122 gelijnd  verp/1
701139 geruit 5 mm  verp/1
701146 blanco  verp/1

Notitieblokje  
• Houtvrij papier van 70 g/m²
• Blok van 200 bladzijden (100 vel)
• Kopgeniet
• Met microperforatie  

Ft 7,4 x 10,5 cm (A7)
3041 gelijnd  verp/10
9236 geruit 5 mm  verp/10

Ft 10,5 x 14,8 cm (A6)
3038 gelijnd  verp/10
9234 geruit 5 mm  verp/10

Notitieboekje  
• Ft 10,5 x 16,5 cm
• Gelijnd
• Ingebonden, harde kaft
• Kleur: blauw  

202236 128 bladzijden (64 vel)  verp/5
202256 192 bladzijden (96 vel)  verp/5
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Notitieboekje Essentials  
• Ft 9 x 14 cm
• Geruit 5 mm
• Optik papier van 90 g/m²
• 180 bladzijden (90 vel)
• Met spiraalbinding
• Soepele geplastificeerde kartonnen kaft
• Geassorteerde kleuren: original blauw, lavendelblauw, rood en grijs  

002261   verp/10

Notitieboekje Office My Colours  
• Ft 9 x 14 cm
• Geruit 5 mm
• Optik papier van 90 g/m²
• 180 bladzijden (90 vel)
• Met spiraalbinding
• Kaft uit kunststof
• Geassorteerde kleuren: tonic oranje, robijnrood,  

appelgroen en indigoblauw  

002939   verp/10

Notitieboekje Urban Mix  
• Geruit 5 mm
• Optik papier van 90 g/m² 
• 180 bladzijden (90 vel)
• Met spiraalbinding
• Kaft uit kunststof
• Geassorteerde kleuren:  

blauw, groen, rood en paars  

002460 ft 9 x 14 cm  verp/10
002462 ft 11 x 17 cm  verp/10

Notitieboekje  
• Zacht velijnpapier van 90 g/m²
• Geplastificeerde kaft
• Met spiraalbinding
• Meerdere geassorteerde kleuren  

Ft 9,5 x 14 cm
685920C 100 bladzijden (50 vel), geruit 5 mm  verp/10
8506C 180 bladzijden (90 vel), gelijnd  verp/5
Ft 11 x 17 cm
68682C 100 bladzijden (50 vel), geruit 5 mm  verp/10

Notitieboekje Metric  
• Zacht velijnpapier van 90 g/m²
• Geplastificeerde kaft
• Geniet
• Meerdere geassorteerde kleuren  

Ft 7,5 x 12 cm, 48 bladzijden (24 vel)
3586C gelijnd  verp/20
3582C geruit 5 mm  verp/20
Ft 9 x 14 cm, 96 bladzijden (48 vel)
63596C gelijnd  verp/10
63592C geruit 5 mm  verp/10
Ft 10,5 x 14,8 cm (A6), 96 bladzijden (48 vel)
3646C gelijnd  verp/10
3642C geruit 5 mm  verp/10
Ft 11 x 17 cm, 96 bladzijden (48 vel)
3606C gelijnd  verp/10
63602C geruit 5 mm  verp/10

Notitieboekje Trendy  
• Geruit 5 mm
• Papier van 90 g/m²
• 120 bladzijden (60 vel) 
• Kaft uit transparante PP
• Geassorteerde kleuren: blauw, rood, turkoois, lichtgroen en paars  

A1391 ft 7,4 x 10,5 cm (A7)  verp/36
A41303 ft 10,5 x 14,8 cm (A6)  verp/12

Notitieboekje  
• Geruit 5 mm
• Papier van 90 g/m²
• 120 bladzijden (60 vel)
• Kaft uit Lyon karton
• Geassorteerde kleuren: rood, blauw, geel, groen en zwart  

A1404 ft 9,5 x 14 cm  verp/15
A1403 ft 10 x 16,5 cm  verp/15

Notitieboekje Colorlines  
• Papier van 90 g/m²
• 144 bladzijden (72 vel)
• Kaft uit transparante, matte PP uit 500 micron
• Geassorteerde kleuren: groen, blauw, oranje, rood en transparant  

Ft 7,7 x 10,8 cm
2807011 gelijnd  verp/20
2807045 geruit 5 mm  verp/20

Ft 10,7 x 14,8 cm
2011010 gelijnd  verp/10
2055000 geruit 5 mm  verp/10
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Kies uw schrift

Stap 1: Kies het formaat dat je nodig hebt 

Van ft 7,4 x 10,5 cm 
tot ft 24 x 32 cm

Van 36 tot  
240 bladzijden

Stap 2: Bepaal de liniëring die je nodig hebt

Stap 3: Bepaal het aantal bladzijden die je nodig hebt

Stap 5: Bepaal de afwerking die je nodig hebt

A7

A6

A5

A4

A4+

Schrift

Stap 4: Bepaal de grammage die je nodig hebt

200 blz (100 vel)

240 blz (120 vel)

36 blz (18 vel)

48 blz (24 vel)

72 blz (36 vel)

45 g/m² 70 g/m² 80 g/m² 90 g/m²

80 blz (40 vel)

144 blz (72 vel)

120 blz (60 vel)

192 blz (96 vel)

160 blz (80 vel)

180 blz (90 vel)

Geniet

Beste  
prijs-kwaliteit

Kan je volledig  
open leggen

Voor duurzaam 
gebruik

Harde ultrasterke 
kaft

Herpositioneerbare 
bladen

Makkelijk  
afscheurbare  

pagina’s

Makkelijk  
afscheurbare  

pagina’s

Onzichtbare 
nietjes

Spiraalbinding Gebrocheerd Boekgebonden

Met ringen Gelijmd Kopgeniet Kopgelijmd

Blanco Gelijnd Commercieel 
geruit

Geruit 
5 x 5 mm

Geruit 
10 x 10 mm

Puntraster 
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A B C D

A B C D A CB

International Meetingbook  
• Optik papier van 80 g/m²
• Met 2 hoekelastieken om alles  

veilig mee te nemen naar een  
afspraak of tijdens je reis

• Met scanfunctie
• Compatibel met Scribzee app  

Ft 14,8 x 21 cm (A5), 10-gaatsperforatie
001712 gelijnd  verp/5
001711 geruit 5 mm  verp/5
Ft 17,6 x 25 cm (B5)
4080789 gelijnd  verp/5
4080788 geruit 5 mm  verp/5
Ft 24 x 29,7 cm (A4+), 4-gaatsperforatie
001702 gelijnd  verp/5
001701 geruit 5 mm  verp/5

International Notebook  
• Optik papier van 80 g/m²
• Met scanfunctie
• Compatibel met Scribzee app  

Ft 14,8 x 21 cm (A5), 10-gaatsperforatie
001212 gelijnd  verp/5
001211 geruit 5 mm  verp/5
Ft 17,6 x 25 cm (B5)
4080785 gelijnd  verp/5
4080784 geruit 5 mm  verp/5
Ft 23 x 29,7 cm (A4+), 4-gaatsperforatie
001202 gelijnd  verp/5
001201 geruit 5 mm  verp/5

International Activebook  
• Optik papier van 80 g/m²
• Met scanfunctie
• Compatibel met Scribzee app  

Ft 14,8 x 21 cm (A5), 10-gaatsperforatie
001412 gelijnd  verp/5
001411 geruit 5 mm  verp/5
Ft 17,6 x 25 cm (B5)
4080787 gelijnd  verp/5
4080786 geruit 5 mm  verp/5
Ft 24 x 29,7 cm (A4+), 4-gaatsperforatie
001402 gelijnd  verp/5
001401 geruit 5 mm  verp/5

International Filingbook  
• Ft 23 x 29,7 cm (A4+)
• Optik papier van 80 g/m²
• 4-gaatsperforatie
• Stevige, harde kaft uit karton
• Met spiraalbinding
• Met scanfunctie
• Compatibel met Scribzee app  

001502 gelijnd  verp/5
001501 geruit 5 mm  verp/5

International Managerbook  
• Ft A4+ (23,3 x 29,8 cm)
• Optik papier van 80 g/m²
• 160 uitscheurbare bladzijden (80 vel)
• Liniëring: gelijnd en geruit 5 mm
• 4-gaatsperforatie
• Met spiraalbinding
• Met scanfunctie
• Compatibel met Scribzee app  

4010756   verp/5

International Organiserbook  
• Ft A4+ (24,5 x 29,8 cm)
• Optik papier van 80 g/m²
• 160 uitscheurbare bladzijden (80 vel)
• 4-gaatsperforatie
• Met spiraalbinding
• Met scanfunctie
• Compatibel met Scribzee app  

001802 gelijnd  verp/5
001801 geruit 5 mm  verp/5

A B

A Elastomap met 3 kleppen achterin voor het veilig  
vervoeren en opbergen van losse documenten

B 80 uitscheurbare vellen om eenvoudig op te bergen
 

A B

A 80 uitscheurbare vellen om 
eenvoudig op te bergen

B Stevige harde kaft uit karton
 

A B C

A Opbergvak voorin voor het opbergen  
van visitekaartjes en documenten

B Verplaatsbaar tabblad die kan dienen als bladwijzer
C 80 uitscheurbare vellen om eenvoudig op te bergen

 

A 4 kleuren om een onderscheid te maken 
    tussen de verschillende onderwerpen 

B 3 verplaatsbare tabbladen voor eenvoudige indeling 
C 100 uitscheurbare vellen om makkelijk op te bergen 

D Opbergvak voorin voor het opbergen  
van visitekaartjes en documenten

 

A Opbergvak voorin voor het opbergen  
van visitekaartjes en documenten
B Met een speciale liniaal voor het  
maken van diagrammen/grafieken 

C Met speciale projectliniatuur, kan zowel 
horizontaal als verticaal gebruikt worden

D Met 5 verplaatsbare tabbladen om  
notities gemakkelijk te onderscheiden 

A 6 verplaatsbare tabbladen achterin om  
eenvoudige aantekeningen te sorteren

B Opbergmap met 3 kleppen achterin voor veilig 
opbergen en vervoeren van documenten

C Inclusief twee hoekelatieken zodat  
je geen papieren verliest onderweg

 

International gamma
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Notebook Essentials  
• Ft 21 x 29,7 cm (A4)
• Optik papier van 90 g/m²
• 192 bladzijden (96 vel)
• Gebonden boek
• Kaft in geassorteerde kleuren:  

lavendelblauw, bosgroen,  
paars en grijs  

002343 gelijnd  verp/5
002342 geruit 5 mm  verp/5

A Vernieuwde liniatuur; voor beter  
gestructureerde aantekeningen

B Met stevige harde kaft uit karton; vuil- en waterafstotend

Notebook  
• Ft 23,2 x 29,7 cm (A4+)
• Papier van 80 g/m²
• 160 uitscheurbare bladzijden (80 vel)
• Geruit 5 mm
• Harde kaft
• Met dubbele spiraalbinding  

990615   verp/5

Notebook Smart  
Black & Original Blue  
• Optik papier van 90 g/m²
• 192 bladzijden (96 vel)
• Gelijnd
• Gebonden boek  

Ft 14,8 x 21 cm (A5)
3532347 blauw  verp/1
3532345 zwart  verp/1
Ft 21 x 29,7cm (A4)
3532351 blauw  verp/1
3532349 zwart  verp/1

A Vernieuwde liniatuur; voor beter  
gestructureerde aantekeningen

B Met stevige harde kaft uit karton;  
vuil- en waterafstotend

Notebook Office Essentials  
European Book  
• Ft 23 x 29,7 cm (A4+)
• Optik papier van 90 g/m²
• Met spiraalbinding
• Harde kaft uit stevig karton
• Met scanfunctie
• Compatibel met Scribzee app
• Kaft in geassorteerde kleuren:  

lavendelblauw, paars, rood en zwart  

002506 gelijnd  verp/5
002504 geruit 5 mm  verp/5

A B C D

A 3 verplaatsbare tabbladen om notities per onderwerp 
of project makkelijk te verdelen en terug te vinden

B Met vier kleurensecties, voor elk project  
kan je een andere kleur gebruiken

C Opbergvak voorin voor tijdelijk opbergen  
van visitekaartjes en documenten

D 120 uitscheurbare vellen met 4-gaatsperforatie  
om op te bergen in ordner of ringmap

Notebook Black n' Red  
• Optik papier van 90 g/m²
• 192 bladzijden (96 vel)
• Gebonden boek met harde kaft uit karton
• Met rood leeslint  

Ft 14,8 x 21 cm (A5)
1080459 gelijnd  verp/5
Ft 21 x 29,7 cm (A4)
4047606 gelijnd  verp/5
4047607 geruit 5 mm  verp/5

Notebook Black n' Red  
• Optik papier van 90 g/m²
• 140 bladzijden (70 vel)
• Harde kaft uit karton
• Met spiraalbinding
• Met microperforatie
• Met scanfunctie
• Compatibel met Scribzee app  

Ft 14,8 x 21 cm (A5)
4047651 gelijnd  verp/5
4047652 geruit 5 mm  verp/5

Ft 21 x 29,7 cm (A4)
4047608 gelijnd  verp/5
4047609 geruit 5 mm  verp/5
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A B

Spiraalschrift Traditional  
• Papier van 80 g/m²
• 160 bladzijden (80 vel)
• Met microperforatie
• Spiraalbinding uit kunststof
• Soepele kaft uit transparante PP
• Geassorteerde Traditional kleuren: geel, rood, groen, blauw en grijs  

Ft 14,8 x 21 cm (A5), 2-gaatsperforatie
01613 gelijnd  verp/6
01612 geruit 5 mm  verp/6
Ft 21 x 29,7 cm (A4), 4-gaatsperforatie
01611 gelijnd  verp/6
01610 geruit 5 mm  verp/6

Schrift Office Essentials  
• Optik papier van 90 g/m²
• Soepele, flexibele kaft uit  

glanzend gelamineerd karton
• Met spiraalbinding
• Met verplaatsbare  

bladwijzerliniaal
• Met scanfunctie
• Compatibel met Scribzee app
• Meerdere geassorteerde kleuren  

Ft 14,8 x 21 cm (A5)
002201 100 bladzijden (50 vel), geruit 5 mm  verp/10
002205 180 bladzijden (90 vel), gelijnd  verp/5
002204 180 bladzijden (90 vel), geruit 5 mm  verp/5
Ft 17,6 x 25 cm (B5)
4090611 180 bladzijden (90 vel), geruit 5 mm  verp/5
4090612 180 bladzijden (90 vel), gelijnd  verp/5
4090614 180 bladzijden (90 vel), puntraster  verp/5
Ft 21 x 29,7 cm (A4)
002207 100 bladzijden (50 vel), geruit 5 mm  verp/10
002211 180 bladzijden (90 vel), gelijnd  verp/5

Schrift Office Urban Mix  
• Optik papier van 90 g/m²
• 180 bladzijden (90 vel)
• Met spiraalbinding
• Met scanfunctie
• Compatibel met Scribzee app
• Geassorteerde kleuren:  

blauw, groen, rood, paars en zwart  

Ft 14,8 x 21 cm (A5)
002403 gelijnd  verp/5
002402 geruit 5 mm  verp/5
Ft 21 x 29,7 cm (A4)
002407 gelijnd  verp/5
002406 geruit 5 mm  verp/5

Schrift Office My Style  
• Optik papier van 90 g/m²
• 180 bladzijden (90 vel)
• Geplastificeerde, soepele  

kartonnen kaft
• Met spiraalbinding
• Met verplaatsbare  

bladwijzerliniaal
• Met scanfunctie
• Compatibel met Scribzee app
• Geassorteerde kleuren: lichtroze, fuchsia,  

kersenrood, klaproosrood, pruimenpaars en paars  

Ft 14,8 x 21 cm (A5)
0029054 gelijnd  verp/5
0029030 geruit 5 mm  verp/5

Ft 21 x 29,7 cm (A4)
0029023 gelijnd  verp/5
0029009 geruit 5 mm  verp/5

Schrift Office Recycled  
• Optik papier van 90 g/m²
• 180 bladzijden (90 vel)
• Uit 100 % gerecycleerd papier
• Soepele kaft uit glanzend gelamineerd karton
• Met spiraalbinding
• Met verplaatsbare bladwijzerliniaal
• Geruit 5 mm
• Met scanfunctie
• Compatibel met Scribzee app
• Geassorteerde kleuren: bosgroen, original blauw, rood en zwart  

002231 ft 14,8 x 21 cm (A5)  verp/5
002234 ft 21 x 29,7 cm (A4)  verp/5

Schrift Office My Colours  
• Optik papier van 90 g/m²
• 180 bladzijden (90 vel)
• Met spiraalbinding
• Met scanfunctie
• Compatibel met Scribzee app
• Geassorteerde kleuren: tonic oranje,  

robijnrood, lichtpaars, appelgroen,  
aquablauw en indigoblauw  

Ft 14,8 x 21 cm (A5)
0029351 gelijnd  verp/5
0029337 geruit 5 mm  verp/5
Ft 21 x 29,7 cm (A4)
0029320 gelijnd  verp/5
0029306 geruit 5 mm  verp/5

A B C
A Stevige, waterafstotende  

kunststof kaft met metallic glans
B Inclusief verplaatsbare liniaal  

die kan dienen als bladwijzer
 

A Met verplaatsbare bladwijzerliniaal; voor het snel  
terugvinden van de laatst gebruikte pagina

B Met flexibele, transparante, waterafstotende  
kunststof kaft in vrolijke kleuren

C Met blanco vel, om notities op het eerste en laatste vel te verbergen
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Schrift Smart Black  
• Optik papier van 90 g/m²
• 180 bladzijden (90 vel)
• Soepele geplastificeerde  

kaft uit glanzend gelamineerd karton
• Met spiraalbinding
• Met verplaatsbare bladwijzerliniaal
• Kleur: zwart
• Met scanfunctie
• Compatibel met Scribzee app  

Ft 14,8 x 21 cm (A5)
002988 gelijnd  verp/5
002983 geruit 5 mm  verp/5
Ft 21 x 29,7 cm (A4)
002982 gelijnd  verp/5
002980 geruit 5 mm  verp/5

Schrift Black n' Red  
• Optik papier van 90 g/m²
• 140 bladzijden (70 vel)
• Soepele kaft uit kunststof
• Met spiraalbinding
• Met microperforatie
• Met elastieksluiting
• Met scanfunctie
• Compatibel met Scribzee app  

Ft 14,8 x 21 cm (A5)
4047655 gelijnd  verp/5
4047656 geruit 5 mm  verp/5
Ft 21 x 29,7 cm (A4)
4047653 gelijnd  verp/5
4047654 geruit 5 mm  verp/5

Meetingbook  
• Crèmekleurig papier 

met grijze bedrukking
• 120 bladzijden (60 vel)
• Met zwarte spiraalbinding uit PVC
• Soepele kaft uit zwart Lyon karton
• Met verplaatsbare bladwijzerliniaal
• Met jaarplanning, jaarkalenders, hoes in karton  

om iets in op te bergen en visitekaarthouder  

Ft 14,8 x 21 cm (A5)
42008 gelijnd  verp/9
42007 geruit 5 mm  verp/9
Ft 21 x 29,7 cm (A4)
42022 gelijnd  verp/9
42023 geruit 5 mm  verp/9

Stenoboekje  
• Ft 13 x 21 cm
• Papier van 90 g/m²
• 128 bladzijden (64 vel)
• Kaft uit Lyon karton
• Geassorteerde kleuren: rood, blauw, geel, groen en zwart  

A1420   verp/20

Notebook  
• Wit houtvrij papier van 80 g/m²
• Geruit 5 mm
• Grijs linnen kaft  

Ft 12,5 x 19,5 cm
1396S 192 bladzijden (96 vel)  verp/8
Ft 14,5 x 22 cm
2372S 144 bladzijden (72 vel)  verp/10
23116S 232 bladzijden (116 vel)  verp/6
23160S 320 bladzijden (160 vel)  verp/4
23196S 384 bladzijden (192 vel)  verp/4
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Materiaal buiten Omschrijving Artikelnr. verp/
A4 PP kaft Gelijnd 46370- 1

A4 PP kaft Geruit 46380- 1

A5 PP kaft Gelijnd 46390- 1

A5  PP kaft Geruit 46410- 1

 

Materiaal buiten Omschrijving Artikelnr. verp/
A4 PP kaft 

Be Mobile
Gelijnd 46440- 1

A4 PP kaft
Be Mobile

Geruit 46450- 1
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Schrift  
• Ft 18 x 21 cm (A5+)
• Papier van 90 g/m²
• 120 bladzijden (60 vel)
• 6 tabbladen
• Kaft uit PP
• Geassorteerde kleuren: blauw, paars, turkoois, lichtgroen en rood  

41366 gelijnd  verp/10
41367 geruit 5 mm  verp/10
41371 commercieel geruit  verp/10

Schrift Mimesys  
• Kaft in transparante PP,  

waterafstotend en onscheurbaar
• Zacht velijnpapier van 90 g/m²
• Geniet
• Met kantlijn
• Geassorteerde kleuren:  

paars, roze, rood, lichtgroen,  
transparant, lichtblauw en geel  

Ft 16,5 x 21 cm (schrift), 72 bladzijden (36 vel)
300363C gelijnd  verp/10
300362C geruit 5 mm  verp/10
300365C geruit 10 mm  verp/10
300367C geruit 4 x 8 mm  verp/10
Ft 21 x 29,7 cm (A4), 80 bladzijden (40 vel)
303125C gelijnd  verp/10
303122C geruit 5 mm  verp/10
303210C geruit 10 mm  verp/10
303127C geruit 4 x 8 mm  verp/10

Schrift Coloredge  
• Papier van 90 g/m²
• 144 bladzijden (72 vel)
• Met kantlijn
• Kaft uit PP
• Geassorteerde kleuren: rood, groen en blauw  

Ft 14,8 x 21 cm (A5)
3011350 gelijnd  verp/10
3055350 geruit 5 mm  verp/10
3048350 commercieel geruit  verp/10
Ft 21 x 29,7 cm (A4)
6011350 gelijnd  verp/10
6055350 geruit 5 mm  verp/10
6048350 commercieel geruit  verp/10

Schrift Colorlines  
• Papier van 90 g/m²
• 144 bladzijden (72 vel)
• Met tabbladen, marge,  

meetlat en elastiek
• Kaft uit PP
• Geassorteerde kleuren: groen, blauw, oranje, rood en transparant  

Ft 16,5 x 21 cm (schrift)
301101 gelijnd  verp/10
3055001 geruit 5 mm  verp/10
3048001 commercieel geruit  verp/10
Ft 21 x 29,7 cm (A4)
6011001 gelijnd  verp/8
6055001 geruit 5 mm  verp/8
604801 commercieel geruit  verp/8

Schrift  
• Ft 23,4 x 30 cm (A4+)
• Papier van 90 g/m²
• 120 bladzijden (60 vel)
• 6 tabbladen en 5 showtassen
• Kaft uit transparant PP
• Geassorteerde kleuren: blauw, paars, turkoois, lichtgroen en rood  

41382 gelijnd  verp/10
41383 geruit 5 mm  verp/10
41384 commercieel geruit  verp/10
Toebehoren voor schriften ft A4+
A15831 set van 6 tabbladen uit PP in 6 kleuren  verp/25
A159711 set van 10 transparante showtassen  verp/10
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Schriften met PP-kaft

Projectbook  
• Optik papier van 90 g/m²
• Met spiraalbinding
• Kaft uit kunststof
• Met 4 verplaatsbare tabbladen,  

opbergvak en 4 kleurensecties
• Met scanfunctie
• Compatibel met Scribzee App  

Ft 17,5 x 21,5 cm (A5+), 6-gaatsperforatie
4095497 gelijnd, blauw  verp/5
Ft 22 x 29,5 cm (A4+), 4-gaatsperforatie
4095496 gelijnd, blauw  verp/5
4109444 geruit 5 mm, rood  verp/5
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Schrift Tutti Frutti Rings  
• Papier van 90 g/m²
• 144 bladzijden (72 vel)
• Kaft uit PP

Schrift Trendy  
• Papier van 90 g/m²
• 144 bladzijden (72 vel)
• Kaft uit PP  

Vulling  
• Papier van 90 g/m²
• 120 bladzijden (60 vel)
• Met rode kantlijn  

Voor ft 16,5 x 21 cm (schrift)
A1506 gelijnd  verp/12
A1507 geruit 5 mm  verp/12
A1507C commercieel geruit  verp/12
Voor ft 21 x 29,7 cm (A4)
A1522 gelijnd  verp/12
A1523 geruit 5 mm  verp/12
A1524 commercieel geruit  verp/12

Schrift  
• Papier van 90 g/m²
• 144 bladzijden (72 vel)
• Kaft uit PP
• Geassorteerde kleuren: bruin, transparant, zwart, blauw en grijs  

Ft 16,5 x 21 cm (schrift)
A1456 gelijnd  verp/10
A1457 geruit 5 mm  verp/10
A1461 commercieel geruit  verp/10
Ft 21 x 29,7 cm (A4)
A1472 gelijnd  verp/10
A1473 geruit 5 mm  verp/10
A1474 commercieel geruit  verp/10

Ft 16,5 x 21 cm (schrift)
GELIJND
4535604 rood  verp/1
4535606 paars  verp/1
4535603 lichtgroen  verp/1
4535608 turkoois  verp/1
4535602 blauw  verp/1

Ft 16,5 x 21 cm (schrift)
GELIJND
4135604 rood  verp/1
4135606 paars  verp/1
4135603 lichtgroen  verp/1
4135608 turkoois  verp/1
4135602 blauw  verp/1

Ft 21 x 29,7 cm (A4)
GELIJND
4537204 rood  verp/1
4537206 paars  verp/1
4537203 lichtgroen  verp/1
4537208 turkoois  verp/1
4537202 blauw  verp/1

Ft 21 x 29,7 cm (A4)
GELIJND
4137204 rood  verp/1
4137206 paars  verp/1
4137203 lichtgroen  verp/1
4137208 turkoois  verp/1
4137202 blauw  verp/1

GERUIT 5 MM
4535704 rood  verp/1
4535706 paars  verp/1
4535703 lichtgroen  verp/1
4535708 turkoois  verp/1
4535702 blauw  verp/1

GERUIT 5 MM
4135704 rood  verp/1
4135706 paars  verp/1
4135703 lichtgroen  verp/1
4135708 turkoois  verp/1
4135702 blauw  verp/1

GERUIT 5 MM
4537304 rood  verp/1
4537306 paars  verp/1
4537303 lichtgroen  verp/1
4537308 turkoois  verp/1
4537302 blauw  verp/1

GERUIT 5 MM
4137304 rood  verp/1
4137306 paars  verp/1
4137303 lichtgroen  verp/1
4137308 turkoois  verp/1
4137302 blauw  verp/1

COMMERCIEEL GERUIT
4536104 rood  verp/1
4536106 paars  verp/1
4536103 lichtgroen  verp/1
4536108 turkoois  verp/1
4536102 blauw  verp/1

COMMERCIEEL GERUIT
4136104 rood  verp/1
4136106 paars  verp/1
4136103 lichtgroen  verp/1
4136108 turkoois  verp/1
4136102 blauw  verp/1

COMMERCIEEL GERUIT
4537404 rood  verp/1
4537406 paars  verp/1
4537403 lichtgroen  verp/1
4537408 turkoois  verp/1
4537402 blauw  verp/1

COMMERCIEEL GERUIT
4137404 rood  verp/1
4137406 paars  verp/1
4137403 lichtgroen  verp/1
4137408 turkoois  verp/1
4137402 blauw  verp/1

Ft 16,5 x 21 cm (schrift), 
geassorteerde kleuren: rood, paars, lichtgroen, turkoois en blauw
45356 gelijnd  verp/10
45357 geruit 5 mm  verp/10
45361 commercieel geruit  verp/10

Ft 16,5 x 21 cm (schrift), 
geassorteerde kleuren: rood, paars, lichtgroen, turkoois en blauw
A1356 gelijnd 8 mm  verp/10
A1357 geruit 5 mm  verp/10
A1361 commercieel geruit  verp/10

Ft 21 x 29,7 cm (A4),
geassorteerde kleuren: rood, paars, lichtgroen, turkoois en blauw
45372 gelijnd  verp/10
45373 geruit 5 mm  verp/10
45374 commercieel geruit  verp/10

Ft 21 x 29,7 cm (A4),
geassorteerde kleuren: rood, paars, lichtgroen, turkoois en blauw
A1372 gelijnd 8 mm  verp/10
A1373 geruit 5 mm  verp/10
A1374 commercieel geruit  verp/10
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Schriften met kartonnen kaft

Schrift School Touch  
• Optik papier van 90 g/m²
• 72 bladzijden (36 vel)
• Laat geen inkt door,  

zelfs als je schrijft met vulpen
• Soepele kartonnen Touch kaft die zacht aanvoelt
• Ronde hoeken om ezelsoren te voorkomen
• Geassorteerde kleuren: aqua, fuchsia, limoengroen en roze  

Ft 16,5 x 21 cm (schrift)
4107493 gelijnd  verp/10
Ft 21 x 29,7 cm (A4)
4107500 gelijnd  verp/10
4107506 geruit 10 mm  verp/10

Touch spiraalblok  
• Optik papier van 90g/m²
• 140 bladzijden (70 vel)
• Met kantlijn
• Met spiraalbinding
• Soepele kartonnen Touch kaft die zacht aanvoelt
• Met scanfunctie
• Compatibel met Scribzee App  

Ft 16,5 x 21 cm (schrift)
4103998 gelijnd, blauw  verp/5
4103999 gelijnd, rood  verp/5
4104100 geruit 5 mm, 

aqua 
 verp/5

Ft 21 x 29,7 cm (A4)
4103994 gelijnd, blauw  verp/5
4103995 gelijnd, rood  verp/5
4103996 geruit 5 mm, 

aqua 
 verp/5

Schrift School  
• Optik papier van 90 g/m²
• Laat geen inkt door,  

zelfs als je schrijft met vulpen
• Ronde hoeken om ezelsoren  

te voorkomen  

Ft 16,5 x 21 cm (schrift)
72 BLADZIJDEN (36 VEL)
8130003 gelijnd, met kantlijn  verp/10
8130004 geruit 5 mm  verp/10
120 BLADZIJDEN (60 VEL)
325109 gelijnd, met kantlijn  verp/5
325149 geruit 5 mm  verp/5
325129 commercieel geruit  verp/5

Ft 21 x 29,7 cm (A4)
72 BLADZIJDEN (36 VEL)
324209 gelijnd, met kantlijn  verp/10
324240 geruit 5 mm  verp/10
813005 geruit 10 mm  verp/10
324220 commercieel geruit  verp/10
120 BLADZIJDEN (60 VEL)
325209 gelijnd, met kantlijn  verp/5
325240 geruit 5 mm  verp/5
325220 commercieel geruit  verp/5

Collegeblok  
• Ft 22 x 29,5 cm (A4+)
• Optik papier van 90 g/m²
• 180 bladzijden (90 vel)
• 4-gaatsperforatie
• Met spiraalbinding
• Met uitscheurbare vellen
• Met scanfunctie
• Compatibel met Scribzee app
• Soepele geplastificeerde kartonnen kaft
• Kleur: zwart  

323300 gelijnd  verp/5
323340 geruit 5 mm  verp/5

Collegeblok  
• Optik papier van 90 g/m²
• 160 bladzijden (80 vel)
• Laat geen inkt door,  

zelfs als je schrijft met vulpen
• Soepele geplastificeerde  

kartonnen kaft
• Met scanfunctie
• Compatibel met Scribzee app  

Ft 17,5 x 21,5 (A5+), 17-gaatsperforatie
1051669 gelijnd, met kantlijn  verp/5
Ft 22 x 29,5 (A4+), 23-gaatsperforatie
813009 gelijnd, met kantlijn  verp/10
813008 geruit 10 mm, zonder kantlijn  verp/10

A BA Soepele geplastificeerde kartonnen kaft
B Assorti verpakt in 4 frisse kleuren;  

zwart, aqua, rood en blauw

A B C

A Uitscheurbare vellen met 17- of 23-gaatsperforatie
B Assorti verpakt in 4 frisse kleuren;  

zwart, aqua, rood en blauw
C Met dubbelspiraal, om 360° open te leggen
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Schrift  
• Zacht velijnpapier van 90 g/m²
• Geniet
• Geplastificeerde kaft
• Meerdere geassorteerde kleuren  

Ft 16,5 x 21 cm (schrift), 72 bladzijden (36 vel), met kantlijn
363C gelijnd  verp/10
362C geruit 5 mm  verp/10
365C geruit 10 mm  verp/10
Ft 21 x 29,7 (A4), 80 bladzijden (40 vel)
63125C gelijnd, met kantlijn  verp/10
31222C geruit 5 mm, met kantlijn  verp/10
31210C geruit 10 mm, zonder kantlijn  verp/10
63122C geruit 5 mm, zonder kantlijn  verp/10
3123C commercieel geruit, zonder kantlijn  verp/10
Ft 21 x 29,7 (A4), 120 bladzijden (60 vel), met kantlijn
31522C geruit 5 mm  verp/10
Ft 24 x 32 cm, 96 bladzijden (48 vel), met kantlijn
63365C gelijnd  verp/10
63368C geruit 5 mm  verp/10
Ft 24 x 32 cm, 120 bladzijden (60 vel), zonder kantlijn
3372C geruit 5 mm  verp/10

Schrift  
• Zacht velijnpapier  

van 90 g/m²
• Met spiraalbinding
• Geplastificeerde kaft
• Meerdere geassorteerde kleuren  

Ft 14,8 x 21 cm (A5), 180 bladzijden (90 vel), zonder kantlijn
8546C gelijnd  verp/5
Ft 16,5 x 21 cm (schrift), 120 bladzijden (60 vel), met kantlijn
883C gelijnd  verp/5
882C geruit 5 mm  verp/5
Ft 21 x 29,7 cm (A4), 100 bladzijden (50 vel)
68145C gelijnd, met kantlijn  verp/10
81422C geruit 5 mm, met kantlijn  verp/10
68142C geruit 5 mm, zonder kantlijn  verp/10
8143C commercieel geruit, zonder kantlijn  verp/10
Ft 21 x 29,7 cm (A4), 180 bladzijden (90 vel), zonder kantlijn
68162C geruit 5 mm  verp/5

Schrift Metric Studium  
• Zacht velijnpapier 

 van 90 g/m²
• 160 bladzijden (80 vel)
• Microperforatie
• Geplastificeerde kaft
• Meerdere geassorteerde kleuren  

Ft 16,5 x 21 cm (schrift), 6-gaatsperforatie
8576C gelijnd  verp/5
8572C geruit 5 mm  verp/5
Ft 22,5 x 29,7 (A4+), 4-gaatsperforatie
8256C gelijnd  verp/5
8252C geruit 5 mm  verp/5

Schrift My Atoma  
Book Collection  
• Papier van 90 g/m²
• 144 bladzijden (72 vel)
• Kaft uit karton
• Geassorteerde kleuren: groen, blauw, rood en zwart  

Ft 14,8 x 21 cm (A5)
42406 gelijnd  verp/10
42407 geruit 5 mm  verp/10
42411 commercieel geruit  verp/10
Ft 21 x 29,7 cm (A4)
42422 gelijnd  verp/10
42423 geruit 5 mm  verp/10
42424 commercieel geruit  verp/10

Schrift  
• Papier van 90 g/m²
• Kaft uit Lyon karton
• Geassorteerde kleuren: rood, blauw, geel, groen en zwart  

Ft 16,5 x 21 cm (schrift), 100 bladzijden (50 vel)
A1408 gelijnd  verp/12
A1409 geruit 5 mm  verp/12
Ft 16,5 x 21 cm (schrift), 144 bladzijden (72 vel)
A1406 gelijnd  verp/10
A1407 geruit 5 mm  verp/10
A1407C commercieel geruit  verp/10
Ft 21 x 29,7 cm (A4), 100 bladzijden (50 vel)
A1416 gelijnd  verp/12
A1417 geruit 5 mm  verp/12
Ft 21 x 29,7 cm (A4), 144 bladzijden (72 vel)
A1422 gelijnd  verp/10
A1423 geruit 5 mm  verp/10
A1424 commercieel geruit  verp/10

Schrift Classic  
• Papier van 90 g/m²
• 144 bladzijden (72 vel)
• Met rode kantlijn en meetlat
• Kaft uit Lyon karton
• Geassorteerde kleuren: rood, blauw, geel, groen en zwart,  

2 per kleur in een verpakking van 10 stuks  

Ft 16,9 x 21,3 cm (schrift)
3011100 gelijnd  verp/10
3055100 geruit 5 mm  verp/10
3048100 commercieel geruit  verp/10
Ft 21,4 x 29,8 cm (A4)
6011100 gelijnd  verp/10
6055100 geruit 5 mm  verp/10
6048100 commercieel geruit  verp/10
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Spiraalblok  
• Ft 21 x 29,7 cm (A4)
• Papier van 80 g/m²
• 160 bladzijden (80 vel)
• Blauwe liniëring, met rode kantlijn
• 4-gaatsperforatie
• Met uitscheurbare vellen
• Met witte spiraalbinding  

G01072 gelijnd  verp/10
G01981 geruit 5 mm  verp/10

Schrift  
• Houtvrij papier van 80 g/m²
• 72 bladzijden (36 vel)
• Geniet  

Ft 16,5 x 21 cm (schrift), rode kantlijn
23601 gelijnd  verp/20
23605 geruit 5 mm  verp/20
Ft 21 x 29,7 cm (A4), blauwe kantlijn
43601 gelijnd  verp/10
43605 geruit 5 mm  verp/10

Schrift  
• Ft 16,5 x 21 cm (schrift)
• Houtvrij papier van 80 g/m²
• Geniet
• Soepele kaft
• Met rode kantlijn  

32 bladzijden (16 vel)
23009 gelijnd 5/3/5 mm  verp/40
2001855 gelijnd 5/5/5 mm  verp/40
36 bladzijden (18 vel)
ST18L gelijnd 8 mm  verp/40
ST18L2 2 lijnen  verp/40
ST18L3 3 lijnen  verp/40
ST18Q geruit 5 mm  verp/40
ST18Q1 geruit 10 mm  verp/40
ST18C geruit 4 x 8 mm  verp/40
48 bladzijden (24 vel)
ST24L gelijnd 8 mm  verp/30
ST24L3 3 lijnen  verp/30
ST24Q geruit 5 mm  verp/30
124PQ10 geruit 10 mm  verp/30
72 bladzijden (36 vel)
ST36L gelijnd 8 mm  verp/20
ST36L3 3 lijnen  verp/20
ST36C geruit 4 x 8 mm  verp/20
ST36Q geruit 5 mm  verp/20
ST36Q10 geruit 10 mm  verp/20
120 bladzijden (60 vel)
ST60L gelijnd  verp/12
ST60Q geruit 5 mm  verp/12

Verslagschrift  
• Ft 22 x 29,7 cm (A4+)
• Houtvrij papier van 80 g/m²
• Geniet
• Soepele kaft
• Met blauwe kantlijn  

36 bladzijden (18 vel)
PT18L gelijnd 8 mm  verp/25
PT18Q geruit 5 mm  verp/25
PT18Q10 geruit 10 mm  verp/25
72 bladzijden (36 vel)
PT36L gelijnd 8 mm  verp/20
PT36Q geruit 5 mm  verp/20
PT36C commercieel geruit  verp/20
PT36Q1 geruit 10 mm  verp/20
120 bladzijden (60 vel)
PT60L gelijnd 8 mm  verp/10
PT60Q geruit 5 mm  verp/10

Kladschrift  
• Ft 16,5 x 21 cm (schrift)
• Gerecycleerd papier van 45 g/m²
• Met rode kantlijn
• Kaft uit maco papier  

96 bladzijden (48 vel)
150J1L gelijnd  verp/20
150JQ5 geruit 5 mm  verp/20

200 bladzijden (100 vel)
100J1L gelijnd  verp/12
100JQ5 geruit 5 mm  verp/12

Collegedictaat  
• Papier van 80 g/m²
• Blok van 160 bladzijden (80 vel)
• Met spiraalbinding
• Met microperforatie

Ft 16,5 x 21 cm (schrift), 17-gaatsperforatie
7320910 gelijnd  verp/10
Ft 21 x 29,7 cm (A4), 23-gaatsperforatie
7320900 gelijnd  verp/10
7320902 geruit 5 mm  verp/10
7320901 geruit 10 mm  verp/10
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Schriftomslagen

Muziekschrift  
• Ft 21 x 29,7 cm (A4)
• Optik papier van 90 g/m²
• 100 bladzijden (50 vel)
• Met notenbalk
• Dubbelspiraal om 360 graden  

open te leggen
• 4-gaatsperforatie
• Kartonnen kaft
• Met scanfunctie
• Compatibel met Scribzee App
• Kleur: blauw  

1050345   verp/10

Muziekschrift  
• Ft 16,5 x 21 cm (schrift)
• Wit houtvrij papier van 80 g/m²
• 40 bladzijden (20 vel)
• Recto: gelijnd 8 mm,  

verso: met 7 notenbalken  

M201L   verp/25

Muziekblok  
• Ft 21 x 29,7 cm (A4)
• Wit houtvrij papier van 90 g/m²
• 100 bladzijden (50 vel)
• 12 notenbalken  

MU50   verp/10

Schriftomslagen  
• Uit plastic van  

zware kwaliteit
• Met venster  

en blanco etiket
• Uit plastic van 350 micron  

Ft 16,5 x 21 cm (schrift)
102012 oranje  verp/10
102010R roze  verp/10
417082 blauw  verp/10
102006 paars  verp/10
417083 rood  verp/10
417084 groen  verp/10
417087 geel  verp/10
417088 lichtblauw  verp/10
417089 kristal  verp/10
Ft 21 x 29,7 cm (A4)
417097 kristal  verp/10
Ft 33 x 23 cm (patroonschrift)
417096 kristal  verp/10

Verstelbare  
boekomslag  
• Voor ft A4
• 120 micron
• Kaft uw boeken in slechts 60 seconden
• Zonder kleefstof
• Houd uw hoeken steeds beschermd
• Met 2 binnenzakken
• Kleur: transparant
• Blister van 3 stuks  

5813183   verp/1

Spiraalschrift  
• Ft 21 x 29,7 cm (A4)
• Papier van 70 g/m²
• Met spiraalbinding
• Afscheurbaar door microperforatie  

1058104 200 bladzijden (100 vel), gelijnd  verp/5
1058105 100 bladzijden (50 vel), geruit  verp/5

Collegeblok  
• Papier van 70 g/m²
• 160 bladzijden (80 vel)
• Met microperforatie
• Met spiraalbinding  

Ft 17,5 x 21,5 cm (A5+), 17-gaatsperforatie
1058108 gelijnd  verp/5
Ft 23x 29,7 cm (A4+), 23-gaatsperforatie
1058106 gelijnd  verp/5
1058107 geruit 5 mm  verp/5
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Cursusblokken

Zelfklevende plastic op rollen  
• Transparant  

580428 ft 1,5 m x 0,5 m (50 micron)  verp/1
580429 ft 3 m x 0,5 m (50 micron)  verp/1
580208 ft 20 m x 0,5 m (80 micron)  verp/1

Zelfklevende plastic  
• Voor het kaften van boeken  

en het beschermen van boeken  
tegen krassen, vocht en vuil

• Voorzien van een raster om recht te knippen
• Duurzaam
• 50 micron  

8000821 ft 10 m x 45 cm, transparant  verp/1
8000418 ft 10 m x 60 cm, mat  verp/1
8010363 ft 25 m x 50 cm, transparant  verp/1

Niet-zelfklevende plastic op rollen  
• Transparant
• Breedte: 43 cm
• Uit PVC van 90 micron  

442620 lengte: 2 m  verp/1
442630 lengte: 5 m  verp/1

Cursusblok  
• Ft 21 x 29,7 cm (A4)
• Optik papier van 90 g/m²
• Blok van 100 vel
• 2-gaatsperforatie
• Geplastificeerde, soepele kartonnen kaft
• Met scanfunctie
• Compatibel met Scribzee app
• Geassorteerde kleuren: zwart, aqua, blauw en rood  

Met kantlijn
320200 gelijnd  verp/5
320240 geruit 5 mm  verp/5
320220 commercieel geruit  verp/5
Zonder kantlijn
320250 geruit 10 mm  verp/5

Cursusblok  
• Ft 21 x 29,7 cm (A4)
• Zacht velijnpapier van 90 g/m²
• Blok van 100 vel
• 2-gaatsperforatie  

Met kantlijn
5814C gelijnd, grijsblauw  verp/5
5815C geruit 5 mm, lichtblauw  verp/5
5810C geruit 10 mm, turkoois  verp/5
Zonder kantlijn
5812C geruit 5 mm, helblauw  verp/5
5813C commercieel geruit, bordeaux  verp/5

Cursusblok  
• Ft 21 x 29,7 cm (A4)
• Papier van 80 g/m²
• Met kantlijn
• Blok van 100 vel
• 2-gaatsperforatie  

01531 gelijnd  verp/10
01533 geruit 5 mm  verp/10
01538 commercieel geruit  verp/10

Cursusblok  
• Ft 21 x 29,7 cm (A4)
• Papier van 70 g/m²
• Met kantlijn
• Blok van 100 vel
• 2-gaatsperforatie  

2511 gelijnd  verp/10
2515 geruit 5 mm  verp/10
2518 commercieel geruit  verp/10
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Cursusblok  
• Ft 16,5 x 21 cm (schrift)
• Papier van 70 g/m²
• Blok van 75 vel
• 2-gaatsperforatie
• Cover in 4 verschillende designs
• Met blauwe kantlijn  

75CDT gelijnd  verp/10
75CDQ5 geruit 5 mm  verp/10
75CDQ10 geruit 10 mm  verp/10
75CDC commercieel geruit  verp/10

Cursusblok  
• Ft 21 x 29,7 cm (A4)
• Wit houtvrij papier  

van 70 g/m²
• Blok van 100 vel
• 2-gaatsperforatie

D102CDT gelijnd, met blauwe kantlijn, groen  verp/10
D102CDQ geruit 5 mm, met blauwe kantlijn, blauw  verp/10
D102C10 geruit 10 mm, zonder kantlijn, rood  verp/10
D102CDC commercieel geruit, met blauwe kantlijn, geel  verp/10

Cursusblok  
• Ft 21 x 29,7 cm (A4)
• Gerecycleerd papier van 70 g/m²
• Blok van 100 vel
• 2-gaatsperforatie
• Met blauwe kantlijn  

D102RT gelijnd  verp/10
D102RQ5 geruit 5 cm  verp/10
D102RC commercieel geruit  verp/10

Kladblok

Kladblok  
• Gerecycleerd papier van 45 g/m²
• Blok van 200 vel
• Kopgelijmd  

Ft 13,5 x 21 cm
208U effen  verp/5
208Q5 geruit 5 mm  verp/5
Ft 21 x 29,7 cm (A4)
206U effen  verp/5
206Q5 geruit 5 mm  verp/5

Ringbandinterieur  
• Ft 14,8 x 21 cm (A5)
• Papier van 80 g/m²
• Bundel van 50 vel
• 17-gaatsperforatie
• 28 lijnen met kantlijn  

7310590  verp/10

Ringbandinterieur  
• Ft 21 x 29,7 cm (A4)
• Papier van 80 g/m²
• Bundel van 100 vel
• 23-gaatsperforatie
• Gelijnd  

7310120   verp/10

Ringbandinterieur  
• Ft 21 x 29,7 cm (A4)
• Papier van 70 g/m²
• 23-gaatsperforatie
• Gelijnd
• Pak van 100 vel  

1058110   verp/5
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Cursusblokken

Ringbandinterieur  
• Optik papier van 90 g/m²
• Met kantlijn
• Blok van 200 bladzijden (100 vel)
• Met scanfunctie
• Compatibel met Scribzee App 

Ft 14,8 x 21 cm (A5), 17-gaatsperforatie
4001295 gelijnd, blauw  verp/5
Ft 21 x 29,7 cm (A4), 23-gaatsperforatie
4094326 gelijnd, blauw  verp/5
4094329 geruit 5 mm, rood  verp/5
4094328 geruit 10 mm, turkoois  verp/5

Ringbandinterieur
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EasyNotes Student  
• Ft 23 x 29,7 cm (A4+)
• Optik papier van 90 g/m²
• Blok van 160 bladzijden (80 vel)
• Kaft uit kunststof
• Met spiraalbinding
• 4-gaatsperforatie
• Met microperforatie
• Met scanfunctie
• Compatibel met Scribzee app
• Geassorteerde kleuren: oranje/zwart, grijs/zwart,  

blauw/zwart en roze/zwart  

4019527 gelijnd  verp/5
4019526 geruit 5 mm  verp/5

A Met L-map achterin om tijdelijk losse  
documenten op te bergen en mee te nemen

B Dit product is te gebruiken samen met  
de smartphone app Scribzee. Aantekeningen kunnen  

d.m.v. deze app eenvoudig met je smartphone 
 ingescand en digitaal bewaard worden 

 

Schrijfblok  
• Houtvrij papier van 70 g/m²
• Blok van 200 bladzijden (100 vel)
• Kopgeniet
• Met microperforatie  

Ft 14,8 x 21 cm (A5)
3035 gelijnd  verp/10
9232 geruit 5 mm  verp/10
Ft 21 x 29,7 (A4)
3032 gelijnd  verp/10
9230 geruit 5 mm  verp/10

Schrijfblok  
• Houtvrij papier van 70 g/m²
• Blok van 100 vel
• Kopgelijmd  

Ft 14,8 x 21 cm (A5)
03541 gelijnd  verp/10
03545 geruit 5 mm  verp/10
Ft 21 x 29,7 (A4)
03571 gelijnd  verp/10
03575 geruit 5 mm  verp/10

Schrijfblok  
• Papier van 70 g/m²
• Blok van 100 vel
• Kopgelijmd
• Geruit 5 mm  

990607 ft 14,8 x 21 cm (A5)  verp/5
990602 ft 21 x 29,7 cm (A4)  verp/5

Schrijfblok  
• Papier van 60 g/m²
• Blok van 100 vel
• Kopgeniet
• Afscheurbaar  

door microperforatie
• Gelijnd  

924613 ft 14,8 x 22,5 cm (A5+)  verp/10
924582 ft 21 x 31,5 cm (A4+)  verp/10

Spiraalblok  
• Ft 14,8 x 21 cm (A5)
• Papier van 70 g/m²
• Blok van 100 vel
• Gelijnd
• Met spiraalbinding
• Afscheurbaar door microperforatie  

1058109   verp/5
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Schrijfblokken

Schrijfblok  
• Papier van 70 g/m²
• Blok van 100 vel
• Kopgeniet
• Geruit 5 mm  

1058098 ft 14,8 x 21 cm (A5)  verp/5
1058096 ft 21 x 29,7 cm (A4)  verp/5
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Klemmappen

A3

A4

A5
A6

transparant zwart kleur aluminium hout

Stap 3: Kies de kleur

Stap 4: Kies het gebruik

houtkunststof hardfolie overtrokken aluminium

Stap 1: Kies het formaat

Stap 2: Kies het materiaal

Klemmap Basics  
• Voor ft A4
• Met zwaar karton versterkte kunststof A4-omslag,  

met op het rechter binnenblad een klemmechanisme
• Insteektas en pennenlus
• Ft 34,2 x 23,5 cm  

421001 blauw  verp/1
421009 rood  verp/1
421010 zwart  verp/1

Klemmap Exaboard  
• Voor ft A4
• Klep met elastiek, pennenvakje, hoes ft A4 op de klep
• Geleverd met een notitieblok
• Ft 23,5 x 33,5 cm  

52134E   verp/1
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ALU
MIN
IUM

A4+

75

PVC

A4+

75A4+

75

PVC

A4+

75
A4+
A3

75A4+
REF 900015

REF 900026

REF 900011

REF 900004

REF 900000

A4-REF.: 900009 A3-REF.: 900008

REF 900013

REF 900005

REF 900002

REF 900014

REF 900007

REF 900003

PLASTIC

VOOR EEN BETROUWBARE ONDERGROND.
Ontdek het assortiment klemplaten en -mappen van Pergamy.

PLASTIC KLEMMAP MET OPBERGRUIMTE

• Twee-in-één: blauwe klemmap met opbergruimte
• Slank ontwerp, past in kleine ruimtes en is ideaal  
   voor een rugzak of koffertje

Aan de buitenkant een gebruiksvriendelijke klemmap, aan de binnenkant een handige
doos om persoonlijke spullen in te bewaren. Metalen klem met plastic randen  
en plastic opbergvak.

ALUMINIUM KLEMPLAAT ZILVER

• Stevige aluminium klemplaat 
• Sterke klem om papieren en documenten goed op hun plaats  
   te houden 
• Ophangoog

Bewaar uw documenten op een veilige en georganiseerde manier, waar u ook gaat, met  
deze elegante, sterke, aluminium klemplaat. Voorzien van een sterke metalen klem en  
plastic randen. Hang de klemplaat aan de muur met het ophangoog voor meer gemak.

PLASTIC KLEMPLAAT

• Harde plastic klemplaat 
• Ophangoog

Houd uw documenten veilig op hun plaats op een hard en stevig oppervlak. De sterke
metalen klem met plastic randen houdt uw belangrijke documenten samen op een
doorschijnend, gekleurd hard oppervlak. Hang de klemplaat aan de muur met het
ophangoog voor meer gemak.

PVC KLEMMAP MET OMSLAG
• Insteekhoes aan de binnenkant  
   voor het bewaren van losse documenten 
• Ophangoog 

Bewaar uw documenten op een veilige en georganiseerde manier, waar u ook gaat.  
De sterke metalen klem met plastic randen houdt uw documenten samen terwijl de 
omslag in pvc ze beschermt. Hang de klemplaat aan de muur met het ophangoog 
voor meer gemak.

PVC KLEMPLAAT
• Omslag in PVC voor duurzaamheid 
• Penhouder 
• Ophangoog
Houd uw documenten veilig en georganiseerd, met uw pen aan de zijkant. De sterke
metalen klem met plastic randen houdt uw documenten samen terwijl de stevige
ondergrond garant staat voor veelvuldig gebruik. Hang de klemplaat aan de muur met
het ophangoog voor meer gemak.

HOUTEN KLEMPLAAT
• Onbuigzame klemplaat 
• Extra sterke metalen klem
• Ophangoog 
• FSC-gecertificeerd / milieuvriendelijk
Milieuvriendelijk klembord met extra sterke klem. Betrouwbare oplossing voor 
alle gebruik. Hang de klemplaat aan de muur met het ophangoog voor  
meer gemak.

34,3 x 24,1 cm
verp/1

35 x 23 cm
verp/1

31,6 x 23 cm
verp/1

34 x 23,5 cm
verp/1

34 x 23,5 cm
verp/1

35,5 x 25,5 cm / 34 x 44 cm
verp/1

HARD 
KARTON

PLASTIC
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Klemplaat  
• Karton overtrokken met PP folie
• Metalen vlakke klem, zilverkleurig
• Met ophangoog
• Klemwijdte: 0,8 cm  

Voor ft A5, staand
2335390 zwart  verp/1
Voor ft A4, staand
2335213 geel  verp/1
2335222 roze  verp/1
2335243 oranje  verp/1
2335225 rood  verp/1
2335254 lichtgroen  verp/1
2335234 lichtblauw  verp/1
2335237 blauw  verp/1
2335295 zilver  verp/1
2335290 zwart  verp/1
Voor ft A4, liggend
2335790 zwart  verp/1
Voor ft A3, liggend
2336790 zwart  verp/1

Klemmap  
• Karton overtrokken met PP folie
• Insteekvak aan binnenkant  

van voorblad 
• Metalen vlakke klem, zilverkleurig
• Met ophangoog
• Met pennenlus
• Klemwijdte: 0,8 cm  

Voor ft A5, staand
2339790 zwart  verp/1
Voor ft A4, staand
2339213 geel  verp/1
2339222 roze  verp/1
2339243 oranje  verp/1
2339225 rood  verp/1
2339254 lichtgroen  verp/1
2339234 lichtblauw  verp/1
2339237 blauw  verp/1
2339295 zilver  verp/1
2339290 zwart  verp/1

Klemplaat MAULflexx  
• Plaat van onbreekbaar PP
• Met ophangoog
• Metalen vlakke klem, zilverkleurig
• Te gebruiken bij -10 tot +60 graden
• Klemwijdte: 0,8 cm
• Plaatdikte: 0,3 cm  

Voor ft A5, staand
2360890 zwart  verp/1
Voor ft A4, staand
2361043 oranje  verp/1
2361025 rood  verp/1
2361054 lichtgroen  verp/1
2361037 blauw  verp/1
2361090 zwart  verp/1

Klemmap MAULflexx  
• Voor ft A4, staand
• Map van onbreekbaar PP
• Met ophangoog
• Metalen vlakke klem, zilverkleurig
• Te gebruiken bij -10 tot +60 graden
• Klemwijdte: 0,8 cm
• Plaatdikte: 0,3 cm  

2361143 oranje   verp/1
2361125 rood  verp/1
2361154 lichtgroen  verp/1
2361137 blauw  verp/1
2361190 zwart  verp/1

Klemplaat PP  
• Plaat van onbreekbaar PP
• Metalen vlakke klem, zilverkleurig
• Met ophangoog
• Klemwijdte: 1 cm
• Plaatdikte: 0,3 cm
• Kleur: niet-transparant zwart  

Staand
2340390 voor ft A5  verp/1
2340590 voor ft A4  verp/1
Liggend
2340490 voor ft A4  verp/1
2340290 voor ft A3  verp/1

Klemplaat PP Transparant  
• Voor ft A4, staand
• Plaat van onbreekbaar PP
• Metalen vlakke klem,  

zilverkleurig
• Met ophangoog
• Klemwijdte: 0,8 cm
• Plaatdikte: 0,3 cm
• Transparante kleuren  

2340505 acryl, transparant  verp/1
2340611 neongeel  verp/1
2340621 roze  verp/1
2340651 neongroen  verp/1
2340631 neonblauw  verp/1
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Klemmap formulierenhouder  
aluminium  
• Voor ft A4 
• Voor iedereen die onderweg werkt:  

politie, brandweer of op de bouwplaats
• Dubbele functie: extreem robuuste klemmap   

met praktische bewaring
• Duurzaam en sterk: van geanodiseerd aluminium
• Praktisch: documenten worden in deksel  

beschermd en kunnen ingeklemd worden
• Met doordrukbescherming voor bijvoorbeeld  

protocol of opdrachten
• Gesloten constructie
• Stevig: brede, stabiele klem met ondersteuning
• Klemwijdte: 0,8 cm
• Schuifopening ideaal voor ft A4  

(maximaal formaat: 21,7 x 31,7 x 1,0 cm)  

2354608  MAULassist, staand met zijopening  verp/1
2354808  MAULcase, liggend met topopening  verp/1

Klemplaat Maulmedic met RVS klem  
• Voor ft A4
• Om op te hangen aan bv. ziekenhuisbedden  

of scheidingswanden tot ca. 4,5 cm
• Sterk klembord van geanodiseerd aluminium
• Voorzien van afgeronde hoeken
• Zeer stabiel
• Oppervlakte eenvoudig te reinigen
• Sterke vlakke RVS-beugelklem met hoekbeschermers
• Voorzien van ophangoog
• Klemwijdte: 0,8 cm
• Plaatdikte: 0,12 cm
• Recycleerbaar  

2354208 staand, boog aan korte zijde  verp/1
2354408 liggend, boog aan lange zijde  verp/1

Klemplaat MAULpro  
• Plaat van onbreekbaar PP
• Vlakke kunststof klem  

met klemrubber
• Met ophangoog
• Klemwijdte: 0,9 cm
• Plaatdikte: 0,3 cm
• 3 jaar garantie  

Voor ft A5, staand
2317102 klembreedte: 15,6 cm  verp/1
Voor ft A4, staand
2310102 klembreedte: 21,8 cm  verp/1
Voor ft A3, staand
2318102 klembreedte: 30,5 cm  verp/1
Voor ft A3, liggend
2318202 klembreedte: 30,5 cm  verp/1

Klemplaat  
• Uit aluminium
• Metalen vlakke klem, zilverkleurig
• Met ophangoog
• Met ronde hoeken
• Klemwijdte: 0,8 cm
• Plaatdikte: 0,1 cm  

2351508 voor ft A5, staand  verp/1
2353008 voor ft A3, staand  verp/1
2353208 voor ft A3, liggend  verp/1

Klemplaat met insteekvak  
• Voor ft A4, staand
• Uit karton overtrokken met PP folie
• Metalen vlakke klem, zilverkleurig
• Met ophangoog
• Klemwijdte: 0,8 cm
• Transparant insteekvak op de rugzijde
• Kleur: zwart  

2334490   verp/1

Klemplaat magnetisch  
• Voor ft A4, staand
• Metalen vlakke klem,  

zilverkleurig
• Klemwijdte: 0,8 cm
• Achterzijde klemborden  

zijn sterk magnetisch
• Met ophangoog  

2352908 aluminium, zilver  verp/1
2334990 PP folie, zwart  verp/1
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Balocco
Art. 30181 - 30182 - 30183

Schrijfmap A4, visistekaarthouder, pennenhouder,  
klein opbergvak + A4-compartiment

Afmetingen   ca. 32,5 × 24,5 × 2 cm
Materiaal   imitatieleer
Kleur                 zwart Art. Nr. 30181 verp/1
                           blauw Art. Nr. 30182 verp/1
                           rood Art. Nr. 30183 verp/1
 

Massa
Art. 30064
verp/1

Documentenmap met gemarmerde uitvoering. Een A4 opbergvak  
aan de buitenzijde. Binnenafwerking: met ringmechaniek,  
rekenmachine, notablok, pennenhouder, A4 opbergvak,  
2 compartimenten met ritssluiting en  
5 visitekaarthouders.

Afmetingen  ca. 34 × 27 × 4 cm
Materiaal   imitatieleer
Kleur  bruin

Osi
Art. 30076
verp/1

Vergadermap A4 met ringmechaniek 50 mm,  
visitekaartvak, vier pennenhouders, A4 opbergvak,  
handvat en A4 opbergvak op de voorkant.

Afmetingen      ca. 36 × 30 × 7,5 cm
Materiaal   imitatieleer
Kleur  zwart

Limone
Art. 300140
verp/1

Organizer A4 met ritssluiting en uitneembare ringmechaniek,  
A4 opbergvak voor notablok, 3 visitekaarthouders, 3 pennenhouders  
en opbergvak aan de voorzijde met ritssluiting.

Afmetingen     ca. 36 × 28,5 × 4 cm
Materiaal   echt leer
Kleur  zwart

Riccione
Art. 30040
verp/1

Organizer A4, met uitneembare ringmechaniek, rekenmachine,  
smartphone opbergvak, notablok, zes visitekaarthouders, drie pennen- 
houders met twee afsluitbare A4 compartimenten aan de voorzijde.

Afmetingen                         ca. 35,5 × 28 × 4 cm
Materiaal                          FINEtouch-imitatieleer
Kleur                         zwart

Catana
Art. 30056
verp/1

Schrijfmap A4, met ritssluiting, rekenmachine,  
3 visitekaarthouders, A4 opbergvak.

Afmetingen  ca. 31,5 × 26 × 2 cm
Materiaal   imitatieleer
Kleur  zwart

Lazio
Art. 30116
verp/1

Documentenmap A4, compartiment voor documenten, gevoerd 
tabletcompartiment, drie pennenhouders, twee SD-kaart vakken,  
zes naamkaartvakken, twee opbergvakken, uitneembare  
ringmechaniek en notablok.

Afmetingen     ca. 36 x 28,5 x 5 cm
Materiaal   polyester
Kleur  grijs

Monza
Art. 300100
verp/1

Documentenmap A4 met uitneembare ringmechaniek,  
twee A4 opbergvakken, 3 visitekaarthouders.

Afmetingen  ca. 34,5 × 27 × 4 cm
Materiaal   nappa leer
Kleur  zwart



REF 901006

REF 901005GERUWD 
NYLON

AL JE BELANGRIJKE SPULLEN BIJ DE HAND. 
Ontdek het assortiment Pergamy conferentiemappen.

CONFERENTIEMAP ‘EXCELLENCE’
• Met ritssluiting, uitgevoerd in geruwd nylon en imitatieleer
• A4-notitieblok
• Mechanisme met 4 ringen, afneembaar met klittenband (Ø 20mm)
• Uitneembaar etui met ritssluiting
• A4-vak met ritssluiting
• Venstervak voor visitekaartjes en 3 extra kaartsleuven
• 3 lussen voor balpennen

CONFERENTIEMAP ‘CLASSIC’
• Uitgevoerd in geruwd nylon en imitatieleer
• A4-notitieblok
• A4-insteekvak plus een handig kleiner vak
• Venstervak voor visitekaartjes en 6 extra kaartsleuven

pergamy.com

A4

A4

GERUWD 
NYLON verp/1

verp/1

ONTDEK HET 
ASSORTIMENT PERGAMY 

CONFERENTIEMAPPEN.
De Pergamyconferentiemappen zijn 

de beste manier om uw documenten 
onderweg te beschermen.  
U kan nu gerust uw beste  

werk overal mee naartoe nemen.
Ontdek wat Pergamy 

 voor u in petto heeft.
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Schrijfmap Exactive® Exawallet  
• Uit stevige PP
• Sorteermap met 7 vakken en pennenhouder
• 1 vak voor het klasseren van losse documenten
• 1 verstevigd vak voor tablet
• Inclusief 1 gelijnde notablok ft A4  

en rekenmachine op zonne-energie
• Met ritssluiting
• Ft 26,5 x 34 cm
• Kleur: zwart  

55534E   verp/1

Schrijfmap  
Exactive® Exafolder  
• Plaats voor notablok ft A4  

of schrift, visitekaarten,  
pennenhoes en vakken voor het 
klasseren van losse documenten

• Uit stevige PP
• Met 4 ringen
• Met handvat en volledige ritssluiting
• 1 verstevigd vak voor tablet
• Ft 27 x 36 cm
• Kleur: zwart  

55634E   verp/1

Schrijfmap Minervum  
• Uit kunstleer
• 3 grote insteekvakken,  

1 klein insteekvak en een schrijfblok
• Met ritssluiting
• Ft 36 x 25 cm
• Kleur: zwart  

98714   verp/1

Schrijfmap iPad Genève  
• Voor ft A4
• Uit kunstleer
• Insteekvak voor iPad (Air) 2-3-4,  

tablet formaat maximaal 10",  
laptop formaat 7"-9"-10"

• 1 insteekvak voor A4 documenten
• 1 vak voor visitekaartjes
• 2 elastiekvakken voor schrijfgerei of USB-stick
• Inclusief schrijfblok A4 gelijnd
• Met ritssluiting
• Kleur: zwart  

9857400   verp/1

Schrijfmap Palermo  
• Met notitieblok
• Met diverse opbergvakken
• Uit kunstleer  

Voor ft A5 (19,5 x 24,3 cm)
8593061 zwart  verp/1
8593063 bruin  verp/1
8593067 rood  verp/1
Voor ft A4 (24 x 33 cm)
8533061 zwart  verp/1
8533063 bruin  verp/1
8533067 rood  verp/1

Schrijfmap voor tablet  
• Met ritssluiting en notitieblok
• Met gewatteerde omslag  

en diverse opbergvakken
• Ruimte voorzien voor  

tablet (tot 21 x 27 cm)
• Ft 27 x 33 cm  

3857361 zwart  verp/1
3857367 rood  verp/1

Schrijfmap Palermo  
• Met ritssluiting en notitieblok
• Met diverse opbergvakken
• Uit kunstleer
• Ft 27 x 33 cm  

8543061 zwart  verp/1
8543063 bruin  verp/1
8543067 rood  verp/1

Schrijfmap Palermo  
• Met ritssluiting en notitieblok
• Met diverse opbergvakken
• Uit kunstleer
• Ft 25,5 x 34,7 cm
• 4-ringsmechaniek 25 mm  

8553061 zwart  verp/1
8553063 bruin  verp/1
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International Addressbook  
• Ft 14,8 x 21 cm (A5)
• Optik papier van 80 g/m²
• 160 bladzijden (80 vel)
• Met spiraalbinding
• Kaft uit kunststof  

001810   verp/5

Adresboek My Colours  
• Ft 12 x 14,8 cm
• Optik papier van 90 g/m²
• 160 bladzijden (80 vel)
• Geassorteerde kleuren: groen, oranje, blauw en roze  

101197   verp/10

A Met extra stickers om adresgegevens 
snel en makkelijk up to date te houden

B Met geplastificeerde tabs A-Z

A Met geplastificeerde tabs A-Z 
B Met speciale symbolen voor al je contactinformatie 

C Met flexibele, waterafstotende kunststof kaft in vrolijke kleuren 

Adresboek Office Essentials  
• Optik papier van 90 g/m²
• 144 bladzijden (72 vel)
• Met spiraalbinding
• Geplastificeerde harde kaft
• Geassorteerde kleuren: lavendelblauw, bosgroen, rood en zwart  

002800 ft 14,8 x 21 cm (A5)  verp/5
002801 ft 21 x 29,7 cm (A4)  verp/5

Adresboek  
• Ivoorkleurig papier van 70 g/m²
• Met afgeronde hoeken en elastieksluiting
• Met harde kaft
• Met gelamineerde alfabetische tabs
• Gelijnd
• Kleur: zwart  

701016 ft 9 x 14 cm, 192 bladzijden (96 vel)  verp/1
701658 ft 13 x 21 cm, 240 bladzijden (120 vel)  verp/1

A Met geplastificeerde tabs A-Z
B Met speciale symbolen  

voor al je contactinformatie
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Factuurboek  
• Doorschrijfboek
• NCR papier
• Verticaal
• Tweetalig  

Ft 21 x 13,5 cm
53280X dupli (50 x 2 vel)  verp/1
53281X tripli (50 x 3 vel)  verp/1
Ft 21 x 29,7 cm
53284X dupli (50 x 2 vel)  verp/1
53285X tripli (50 x 3 vel)  verp/1

Kasboek  
• Ft 29,7 x 21 cm
• Doorschrijfboek
• NCR papier
• Verticaal
• Dupli (50 x 2 vel)  

43550X Nederlandstalig  verp/1
23550E Franstalig  verp/1

Accountantspapier  
• Papier van 100 g/m²
• Pak van 100 losse vellen
• Gevouwen in 20 katernen van 5 vel
• 1 x 14 kolommen
• Nederlandstalig  

360794 ft 29,4 x 20,7 cm (A4), opengevouwen tot 29,4 x 41,4 cm  verp/1
360795 ft 33 x 20,5 cm (folio), opengevouwen tot 33 x 41 cm  verp/1

Kasboek  
• Ft 16,5 x 21 cm
• 192 bladzijden
• Met harde kaft
• Nederlandstalig  

8121156 2 x 1 kolom, blauw  verp/1
8121251 2 x 2 kolommen, grijs  verp/1

Kasboek  
• 2 x 1 geldkolom in blauw en rood gedrukt
• 100 bladzijden (50 vel)
• Met spiraalbinding
• Nederlandstalig  

181062 ft 10,5 x 14,8 cm (A6)  verp/1
181072 ft 14,8 x 21 cm (A5)  verp/1

Tabellarisch register  
• Klassiek accountantsboek van hoge kwaliteit
• Ft 29,4 x 45,2 cm
• 108 bladzijden
• Met spiraalbinding
• 2 x 16 kolommen  

1211362   verp/1

Magazijnboek  
• Ft 21 x 33 cm
• Papier van 80 g/m²
• 192 bladzijden
• Kaft in geassorteerde kleuren  

2326B gelijnd  verp/6
2325B geruit 5 mm  verp/6
2327B commercieel geruit  verp/6
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Aandeelhouders  
• Ft 24 x 32 cm
• Papier van 110 g/m²
• 80 bladzijden
• Horizontaal
• Tweetalig  

9300X N.V.-S.A  verp/1
9400X BVBA-SPRL  verp/1

Inventaris  
• Ft 32 x 19,5 cm
• Papier van 110 g/m²
• 80 genummerde bladzijden
• Met identificatieblad
• Verticaal  

17400X Nederlandstalig  verp/1
7400X Franstalig  verp/1

Journaal  
• Ft 32 x 19,5 cm
• Papier van 110 g/m²
• 80 bladzijden
• Verticaal 
• 38 lijnen per blad
• 2 kolommen met identificatieblad  

17600X Nederlandstalig  verp/1
7600X Franstalig  verp/1

Notitieboek serie Excellent  
• Blauw gelijnd papier
• Papier van 80 g/m²
• Sterke, linnen genaaide rug 
• Stevige, hardboard kaft met marmerpatroon
• Grijze kaft met een speciale coating die afwasbaar,  

vocht- en vuilbestendig is  

Ft 21 x 16,5 cm
1016251 192 bladzijden  

(96 vel) 
verp/1

1016261 288 bladzijden 
(144 vel) 

verp/1

Ft 33 x 20,5 cm
1046151 192 bladzijden  

(96 vel) 
verp/1

1046161 288 bladzijden 
(144 vel) 

verp/1

Notitieboek breedfolio  
• Ft 20,5 x 33 cm
• Papier van 70 g/m²
• Blauw gelijnd papier
• Gelijmde linnen rug
• Harde kaft met etiket  

96 bladzijden (48 vel)
1042126 blauw  verp/1
192 bladzijden (96 vel)
1042156 blauw  verp/1
1042151 grijs  verp/1

Notitieboek breedkwarto  
• Ft 16,5 x 21 cm
• Papier van 70 g/m²
• Blauw gelijnd papier
• Gelijmde linnen rug
• Harde kaft met etiket  

1012236 128 bladzijden (64 vel)  verp/1
1012246 160 bladzijden (80 vel)  verp/1
1012256 192 bladzijden (96 vel)  verp/1

Notitieboek smalfolio  
• Ft 13,5 x 33 cm
• Papier van 70 g/m²
• Blauw gelijnd papier
• Met spiraalbinding
• 100 bladzijden (50 vel)  

103012   verp/1

Notitieboek index  
• Papier van 70 g/m²
• Met A-Z index
• Blauw gelijnd papier
• Gelijmde linnen rug
• Harde blauwe kaft met etiket op de voorkant
• 192 bladzijden  

1822046 ft 16,5 x 10,5 cm  verp/1
1822146 ft 21 x 16,5 cm  verp/1
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"Things-to-do-today"  
• Voor een overzichtelijke planning van elke werkdag
• Op linkerpagina een tijdsplanner met  

daarnaast ruimte voor notities
• Op de rechterpagina ruimte voor actiepunten
• Met de mogelijkheid om acties te prioriteren
• Ft 14 x 29,7 cm
• Papier van 70 g/m²  

2570723 100 % gerecycleerd Blaue Engel gecertificeerd 
papier, Nederlandstalig, 80 vel 

 verp/5

5707210 FSC gecertificeerd, Nederlandstalig, 125 vel  verp/5
5707214 FSC gecertificeerd, Franstalig, 125 vel  verp/5

Gespreksnotities  
• Om gesprekken van bezoeken of  

telefoongesprekken vast te leggen
• Gelijnd papier
• Papier van 70 g/m²
• Blok van 100 vel, enkel
• Nederlandstalig  

5406031 ft 14,8 x 10,5 cm (A6)  verp/5
5405032 ft 21 x 14,8 cm (A5)  verp/5

Terugbelboeken  
• Het geheugenboek voor binnenkomende gesprekken
• Voorbedrukte telefoonnotities in tweevoud
• Ft 14 x 29,7 cm
• Papier van 70 g/m²
• Zelfkopiërend  

160 notities
5707020 Nederlandstalig  verp/5
5707024 Franstalig  verp/5
400 notities
5419070 Nederlandstalig  verp/5

Bezoek-/telefoonnotities  
• Overzichtelijke weergave van mededelingen of bestellingen
• Ft 14,8 x 21 cm (A5)
• Papier van 70 g/m²
• Gelijnd papier
• Blok van 100 vel, enkel  

5405031 Nederlandstalig  verp/5
5405430 Franstalig  verp/5

"Little-Things-to-do"  
• Voor een overzichtelijke planning van elke werkdag
• Op linkerpagina met plaats voor notities
• Op de rechterpagina ruimte voor actiepunten
• Met de mogelijkheid om acties te prioriteren
• Ft 10,4 x 15,5 cm
• Papier van 70 g/m²
• Blok van 100 vel

2570724   verp/5

Notitieboekje  
• Gelijnd
• Houtvrij papier van 70 g/m²
• 100 bladzijden (50 vel)
• Met spiraalverbinding  

2206026 ft 7,7 x 10,8 cm (A7)  verp/20
2206126 ft 14,8 x 10,5 cm (A6)  verp/20
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Ontvangsten  
• Ft 10,5 x 18 cm
• Doorschrijfboek
• NCR papier
• Horizontaal
• Dupli (50 x 2 vel)  

33170X Nederlandstalig  verp/1
23170E Franstalig  verp/1

Ontvangsten  
• Ft 21 x 29,7 cm (A4)
• Doorschrijfboek
• NCR papier 
• Verticaal
• Dupli (50 x 2 vel)  

23504X Nederlandstalig  verp/1
33502X Franstalig  verp/1

Ontvangsten en uitgaven  
• Ft 21 x 19 cm
• Papier van 110 g/m²
• 80 bladzijden
• Verticaal  

1930X Nederlandstalig  verp/1
930E Franstalig  verp/1

Rekeningblokken  
• Papier van 70 g/m²
• Dupli (50 x 2 vel)
• Nederlandstalig  

Ft 14,8 x 21 cm (A5)
5415050 zelfkopiërend, origineel en kopie in wit  verp/5
5415011 1 vel carbon, origineel in wit, kopie in blauw  verp/5
Ft 21 x 29,7 cm (A4)
5414050 zelfkopiërend, origineel en kopie in wit  verp/5
5414013 1 vel carbon, origineel in wit, kopie in blauw  verp/5

Kasbewijs  
• Blok met genummerde bladen, van 1 tot 100,  

voor vastlegging van alle kasbewegingen en  
boekingsgegevens voor een sluitende administratie

• Ft 10,5 x 14,8 cm (A6)
• Wit papier van 70 g/m²
• Blok van 100 vel, enkel
• Nederlandstalig  

5406034 voor uitgaven  verp/5
5406033 voor ontvangst  verp/5

Doorschrijfkasboek  
• Genummerd van 1 tot 50
• Ft 29,7 x 21 cm (A4)
• Papier van 70 g/m²
• Dupli (50 x 2 vel), carbon
• Met spiraal
• Nederlandstalig  

5414011 2 geldkolommen  verp/5
5414012 4 geldkolommen, BTW  verp/5

Doorschrijfkwitantieblok  
• Zonder strookje
• Ft 10,5 x 14,8 cm (A6)
• Papier van 70 g/m²
• Dupli (50 x 2 vel), carbon
• Nederlandstalig  

5436010   verp/5

Kwitantieblok  
• Geperforeerd, met strook
• Papier van 70 g/m²
• Blok van 100 vel, enkel
• Nederlandstalig  

5420030 ft 7,4 x 21 cm  verp/5
5420031 ft 10,5 x 29,7 cm  verp/5
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Notablok  
• Papier van 70 g/m²
• Blok van 100 vel, enkel
• Nederlandstalig  

5406030 ft 10,5 x 14,8 cm (A6)  verp/5
5405030 ft 14,8 x 21 cm (A5)  verp/5

Weekstaat  
• Registratie van aantal gewerkte uren en soort van werkzaamheden
• Ft 21 x 29,7 cm (A4)
• Papier van 70 g/m²
• Blok van 50 vel, enkel
• Nederlandstalig  

5404016   verp/5

Kassablok  
• Ft 10 x 16 cm
• Wit papier met carbon
• 50 genummerde blaadjes 
• In tweevoud  

C met rug uit karton  verp/25
CZ zonder rug uit karton  verp/25

Kassablok  
• Ft 10 x 14,2 cm
• Nummering van 1 tot 50
• Bedrukt met serienummer
• In tweevoud
• Tweetalig  

346442   verp/50

Vulling voor bonautomaten  
• Zelfkopiërend NCR-papier
• Voor model 654
• Blauwe bedrukking
• 100 dubbele blaadjes  

511-2 nummering 1 - 60.000  verp/1
521-2 nummering 1 - 180.000  verp/1

Vulling voor bonautomaten  
• Zelfdoorschrijvend
• Kassa 3 ex. (T721/3) - 75 sets  
• Tweetalig

202747   verp/20
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Verkoop

Werkbonnen  
• Bestede tijd en materialen voor doorrekening aan opdrachtgever
• Ft 14,8 x 21 cm (A5)
• Papier van 70 g/m²
• Dupli (50 x 2 vel), carbon
• Nederlandstalig  

5415014   verp/5

Werkbriefjes  
• Gewerkte uren per werknemer, met vermelding van ordernummer
• Ft 14,8 x 21 cm (A5)
• Papier van 70 g/m²
• Blok van 50 vel, enkel
• Nederlandstalig  

5425014 dag  verp/5
5425015 week  verp/5

Kilometerregistratie  
• Overzichtelijk bijhouden van  

alle gereden kilometers 
• Ft 14 x 29,7 cm
• Papier van 70 g/m²
• 40 bladzijden, zelfkopiërend
• Nederlandstalig  

5419042   verp/5

Opzichtersdagboek  
• Overzicht per project van de aangevoerde materialen, het tewerk-

gestelde personeel en de verrichte werkzaamheden
• Ft 29,7 x 21 cm (A4)
• Papier van 70 g/m²
• Blok van 20 vel, enkel
• Nederlandstalig  

5492401   verp/10

Verlofaanvraagbonnen  
• Voor het schriftelijk  

aanvragen van verlof
• Ft 10,5 x 14,8 cm (A6)
• Papier van 70 g/m²
• Blok van 50 vel, enkel  
• Nederlandstalig

5426012   verp/5

Orderboek  
• Origineel in wit, kopie in blauw
• Genummerd in dupli van 1-50
• Papier van 70 g/m²
• 50 x 2 vel
• 1 vel carbon
• Nederlandstalig  

5419010 ft 18,5 x 11 cm  verp/5
5415010 ft 21 x 14,8 cm  verp/5

Orderboek  
• Zelfkopiërend
• Gelijnd
• Tussenafstand: 8 mm
• Papier van 55 g/m²
• Blok van 100 vel (2 x 50 vel)  

6MC52T ft 10,5 x 14 cm  verp/10
5MC52T ft A5 (14 x 21 cm)  verp/10
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Bonboekjes  
• Origineel in wit, kopie in blauw
• Genummerd
• Dupli (50 x 2 vel)
• Ft 10,5 x 14,8 cm (A6)
• Papier van 70 g/m²
• Nederlandstalig  

5436011 genummerd 1-50, met carbon  verp/5
5436050 genummerd 1-50, zelfkopiërend   verp/5
5436030 genummerd 1-100, met carbon  verp/5

Orderformulier  
• Voor duidelijk vermelden van ordergegevens
• Ft 14,8 x 21 cm (A5)
• Papier van 70 g/m²
• Dupli (50 x 2 vel)
• Nederlandstalig  

5415013 met carbon  verp/5
5415052 zelfkopiërend  verp/5

Leveringen  
• Ft 21 x 18 cm
• Doorschrijfboek
• Zelfkopiërend papier
• Verticaal
• Tweetalig  

53160X dupli (50 x 2 vel)  verp/1
53161X tripli (50 x 3 vel)  verp/1 Bestelformulier  

• Voor het noteren van orders of het opgeven van bestellingen
• Ft 14,8 x 21 cm (A5)
• Papier van 70 g/m²
• Dupli (50 x 2 vel)
• Nederlandstalig  

5415012 met carbon  verp/5
5415051 zelfkopiërend  verp/5

Kwijtschrift  
• Enkelvoudige manifold met strook
• Ft 10,5 x 16,5 cm
• Papier van 95 g/m²
• 50 vel
• Horizontaal  

26X Nederlandstalig  verp/1
25E Franstalig  verp/1

Bestellingen  
• Ft 21 x 18 cm
• Doorschrijfboek 
• Zelfkopiërend papier
• Verticaal
• Tweetalig  

53104X dupli (50 x 2 vel)  verp/1
53103X tripli (50 x 3 vel)  verp/1

Orderbook  
• Doorschrijfboek
• Zelfkopiërend papier
• Verticaal
• Gelijnd  

Dupli (50 x 2 vel)
3132X ft 13,5 x 10,5 cm  verp/1
3128X ft 17,5 x 10,5 cm  verp/1
3136X ft 21 x 13,5 cm  verp/1
3140X ft 29,7 x 21 cm  verp/1
Tripli (50 x 3 vel)
3133X ft 13,5 x 10,5 cm  verp/1
3129X ft 17,5 x 10,5 cm  verp/1
3137X ft 21 x 13,5 cm  verp/1
3141X ft 29,7 x 21 cm  verp/1
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Etiketten in fluokarton  
• Pak van 20 stuks
• 300 g/m²
• Niet zelfklevend
• Dubbelzijdig gekleurd  

671911 18 cm fluogeel (sterren)  verp/1
667911 24 cm fluogeel (pijlen)  verp/1

Affiche  
• Pak van 10 stuks  

1012170 Te huur  verp/1
1012180 Te koop  verp/1
1012190 A louer  verp/1
1012200 A vendre  verp/1

Ticketrollen  
• Rol met 1000 tickets
• Ft 65 x 30 mm, met controlestrookje
• Per rol genummerd van 1 tot en met 1000  

11000O oranje  verp/10
11000K kers  verp/10
11000V groen  verp/10
11000B blauw  verp/10
1-1000 geassorteerde kleuren  verp/10

Kelnerboekjes  
• Ft 10 x 6 cm
• Blok van 100 vel
• Dubbel genummerde  

en geperforeerde bladen
• Nummers 1 - 100
• Kleur: geel  

2025J   verp/5

Consumptiebonnen  
• Pak van 12 blokken van 2 x 100 bonnen 
• 4 kleuren: wit, geel, roze en groen
• Nederlandstalig  

3010   verp/1

Nummer-/ garderobeblokken  
• Dubbele blokken genummerd van 1 tot 1000
• Voorzien van middenperforatie
• Verpakt in doosjes met 10 blokjes van 100 nummers  

25100 wit  verp/1
25101 geel  verp/1
251023 roze  verp/1
25105 groen  verp/1
25103 blauw  verp/1
2510AS geassorteerde kleuren  verp/1

Garderobeblokken  
• Ft 12 x 20 cm
• 5 dubbele nummers per vel
• Geperforeerd  

Nummers van 1 t.e.m. 500
1500VB blauw  verp/5
1500VJ geel  verp/5
1500VK kers  verp/5
1500VV groen  verp/5
Nummers van 501 t.e.m. 1000
1000VB blauw  verp/5
1000VJ geel  verp/5
1000VK kers  verp/5
1000VV groen  verp/5
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WIE BEWEERT DAT ORGANISEREN SAAI IS?
Ontdek het gamma Pergamy ordners.
GEKLEURDE ORDNER UIT PP
Bewaar en orden uw documenten in deze met polypropyleen bedekte ordners. Het kleurenassortiment sluit aan bij uw stijl.  
De binnen- en buitenzijde in PP, de metalen beschermrand en de radosleuven zorgen ervoor dat de mappen langer meegaan  
en stabiel staan. De ideale oplossing voor documenten die u wil beschermen.

• Ft A4
• PP  

Rug van 5 cm
900873 wit  verp/1
900875 geel  verp/1
900868 oranje  verp/1
900874 roze  verp/1
900878 rood  verp/1
900867 bordeaux  verp/1
900865 violet  verp/1
900870 paars  verp/1
900880 groen  verp/1
900879 turkoois  verp/1
900864 lichtblauw  verp/1
900876 blauw  verp/1
900871 donkerblauw  verp/1
900866 grijs  verp/1
900877 zwart  verp/1
Rug van 8 cm
900892 wit  verp/1
900897 geel  verp/1
900886 oranje  verp/1
900895 roze  verp/1
900891 rood  verp/1
900885 bordeaux  verp/1
900883 violet  verp/1
900887 paars  verp/1
900898 groen  verp/1
900894 turkoois  verp/1
900882 lichtblauw  verp/1
900893 blauw  verp/1
900890 donkerblauw  verp/1
900884 grijs  verp/1
900889 zwart  verp/1

Rug van 5 cm
900872 assorti: 1 x wit, 1 x geel, 2 x rood, 2 x groen, 2 x blauw en 2 x zwart  verp/10
900881 assorti: 1 x wit, 3 x roze, 3 x turkoois en 2 x blauw  verp/10

Rug van 8 cm
900888 assorti: 1 x wit, 1 x geel, 2 x rood, 2 x groen, 2 x blauw en 2 x zwart  verp/10
900896 assorti: 1 x wit, 3 x roze, 3 x turkoois en 3 x blauw  verp/10

volledig in

TypeRadosleuven

ORDNER RECYCOLOR NATURA
Deze milieuvriendelijke ordners in vele kleuren fleuren iedere ruimte op. Organiseer uw kantoor,  
uw huis of uw schoolwerk met deze kleurrijke ordners. De buitenzijde in PP beschermt tegen  
stof en vochtigheid. De metalen beschermrand en radosleuven geven de mappen meer  
stabiliteit en maken ze duurzamer. Deze ordners zijn bovendien ruimtebesparend. 

Rug van 5 cm
900807 wit  verp/1
900804 geel  verp/1
900806 rood  verp/1
900934 bordeaux  verp/1
900805 paars  verp/1
900933 groen  verp/1
900801 blauw  verp/1
900803 grijs  verp/1
900808 zwart  verp/1

Rug van 8 cm
900817 wit  verp/1
900813 geel  verp/1
900815 rood  verp/1
900811 bordeaux  verp/1
900814 paars  verp/1
900816 groen  verp/1
900810 blauw  verp/1
900812 grijs  verp/1
900818 zwart  verp/1

• Ft A4
• Recycolor papier  

Rug van 5 cm
900800 assorti: 2 x geel, 2 x rood, 2 x blauw, 2 x grijs en 2 x zwart  verp/10

Rug van 8 cm
900809 assorti: 2 x geel, 2 x rood, 2 x groen, 2 x blauw en 2 x zwart  verp/10

In kleur ziet orde  
er zoveel beter uit!

ORDNERS

Met 
zelfklevend 

rugetiket
buitenkant in

Radosleuven Type

Met 
verwisselbaar 

rugetiket
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WERKEN LOOPT VAN EEN LEIEN DAKJE ALS ALLES NETJES
GEORGANISEERD IS.
Ontdek het gamma Pergamy ordners.

ORDNERS IN INTENSE KLEUREN
Dankzij hun buitenzijde in PP zijn deze ordners ideaal om uw documenten en werk 
efficiënt te ordenen en ze beschermen en organiseren de inhoud. Uitstekend voor op 
school, thuis en op het werk. Dankzij het uitgebreide kleurengamma is er een map voor 
elke smaak, elk gebruik en elke gelegenheid. Geen metalen beschermrand.

ORDNERS
Voor op kantoor, thuis en op school. Ideaal om uw papieren te ordenen en te 
beschermen. De buitenzijde in PP beschermt de inhoud tegen stof en vochtigheid 
voor extra duurzaamheid. Kies uit een breed assortiment aan maten, kleuren en 
ringen naargelang uw voorkeur.

Met 
verwisselbaar 

rugetiket

Met 
verwisselbaar 

rugetiket

• Ft A4
• PP / papier

• Ft A4
• PP / papier

ORDNERS MARMERMOTIEF MET GEKLEURDE RUG 

Dankzij deze ordners in marmermotief met gekleurde rug geeft u een klassieker een kleurrijke twist.  
U kan voor een kleurcode kiezen om uw documenten te ordenen, of gewoon voor uw favoriete kleur gaan. 
De radosleuven en metalen beschermrand zorgen voor stabiliteit en duurzaamheid.

Rug van 5 cm
900834 wit  verp/1
900832 geel  verp/1
900840 oranje  verp/1
900844 roze  verp/1
900835 rood  verp/1
900845 bordeaux  verp/1
900843 paars  verp/1
900837 groen  verp/1
900841 turkoois  verp/1
900839 lichtblauw  verp/1
900836 blauw  verp/1
900833 grijs  verp/1
900838 zwart  verp/1

Rug van 5 cm
900858 wit  verp/1
900862 geel  verp/1
900859 rood  verp/1
900860 groen  verp/1
900861 blauw  verp/1
900863 donkerblauw  verp/1
900857 grijs  verp/1
900856 zwart  verp/1

Rug van 8 cm
900848 wit  verp/1
900849 geel  verp/1
900853 rood  verp/1
900852 groen  verp/1
900847 blauw  verp/1
900854 donkerblauw  verp/1
900851 grijs  verp/1
900846 zwart  verp/1

Rug van 5 cm
900792 geel  verp/1
900791 rood  verp/1
900794 groen  verp/1
900790 blauw  verp/1
900793 grijs  verp/1
Rug van 8 cm
900785 geel  verp/1
900783 rood  verp/1
900787 groen  verp/1
900786 blauw  verp/1
900784 grijs  verp/1

• Ft A4
• Marmermotief

Rug van 7,5 cm
900822 wit  verp/1
900819 geel  verp/1
900827 oranje  verp/1
900830 roze  verp/1
900823 rood  verp/1
900831 bordeaux  verp/1
900829 paars  verp/1
900825 groen  verp/1
900828 turkoois  verp/1
900826 lichtblauw  verp/1
900824 blauw  verp/1
900820 grijs  verp/1
900821 zwart  verp/1

Kleur zwart
900789 rugdikte 5 cm  verp/1
900782 rugdikte 8 cm  verp/1

Met 
zelfklevend 

rugetiket
Met 

zelfklevend 
rugetiket

Radosleuven Type

Radosleu-
ven

Type

buitenkant in

buitenkant in
Radosleuven Type

ORDNERS
Stel u eens voor wat  
u allemaal kan meenemen.

900855 assorti: 2 x wit, 2 x geel, 3 x rood, 3 x groen, 5 x blauw,  
2 x grijs en 3 x zwart

 verp/20
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NIETS IS ZO BETROUWBAAR ALS EEN KLASSIEKER.
Ontdek het gamma Pergamy ordners.

ORDNER MARMERMOTIEF
De klassieke zwarte ordner met marmermotief in stevig karton met radosleuven  
en metalen beschermrand stelt niet teleur.

KARTONNEN ORDNER
Klassiek en eenvoudig, maar doeltreffend en duurzaam.

• Ft A4
• Marmermotief

• Rug van 8 cm
• Geperst karton
• Kleur: zwart

RUGETIKETTEN
U wil uw ringmappen hergebruiken en ze netjes en georganiseerd houden?  
Geen probleem: vervang gewoon het oude rugetiket door een nieuw.

ORDNER MARMERMOTIEF EN
DUBBELE RINGEN
Ideaal om ontvangstbonnen en chequeboekjes in te bewaren. Gemaakt uit stevig 
karton met metalen beschermrand voor extra stevigheid

Met 
verwisselbaar 

rugetiket

Met 
zelfklevend 

rugetiket

Rug van 5 cm
900797 marmermotief  verp/1
Rug van 8 cm
900795 marmermotief  verp/1

900798 marmermotief  verp/1
900799 PP / papier  verp/1

Voor ft A5
900901 liggend verp/1
900902 staand  verp/1
Voor ft A3
900900 liggend  verp/1
900899 staand  verp/1

• Rug van 8 cm
• Ft A4
• Kleur: zwart

• Niet zelfklevend
• Kleur: wit/groen
• Pak van 10 stuks

• Zelfklevend
• Kleur: wit/groen
• Pak van 10 stuks

8744000 3 x 19 cm  verp/1
8736000 5,4 x 19 cm  verp/1

7815000 3,6 x 19 cm  verp/1
7088000 6 x 19 cm  verp/1

Radosleuven Type

Type

2x TypeRadosleuven

ORDNERS
Onderscheid u van de rest.

Met 
zelfklevend 

rugetiket
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50082-*
55022-*
55661-*

*-01 wit met een zwarte accent kleur
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GARANTIE
5 ANS

 
1241000-
1242000-
1243000-

 1244000-
1245000-

11060-
11070-

 10050-
10060-

GARANTIE
5 JAAR

42570-

3 JAAR
GARANTIE

 
 

42400-
42410-
42420-
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Leitz WOW ColorClip

41850-

 

 46290-
 45990-

 

 
 

 

41990-
 39710-
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53631-*

53651-*   (in -01 wit, -23 roze, -36 blauw, -54 groen, -95 zwart)

53641-*

53611-*

53621-*

53192-*

52132-*
521500

*-01 wit is uitgevoerd met een grijs accent

*-01 wit is uitgevoerd met een grijs accent. Voor wit & zwart zie 
afzonderlijke artikelnummers hierboven.
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*-01 wit is uitgevoerd met een grijs accent

90150- 
(in -01 wit, -16 geel, -23 roze, -36 blauw, -51 ijsblauw, -54 
groen,-62 paars)

(in -23 roze, -36 blauw, -54 groen, -95 zwart)

(in -23 roze, -36 blauw, -54 groen, -95 zwart)

40110-

 40120-
 40130-

90140-  
(in -16 geel, -23 roze, -36 blauw, -51 ijsblauw, -54 groen,
-62 paars, -95 zwart)

52771-
52263-

52781-

 40260-
 40250-
 40240-

40140-
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Ordners uit karton

Ordner 180°  
• Rug van 7,7 cm
• Zwarte omslag van stevig karton (RC)
• Rug: zwart met speciaal papier versterkt
• Met 180° precisiemechaniek
• Zonder sleuven, zonder randbeschermers
• Met zelfklevend rugetiket  

1075010 voor ft A5  verp/5
1073010 voor ft A3 dwars  verp/2

Ordner 180°  
• Voor ft A4
• Met wolkenmarmer structuur en zwarte rug
• Met 180° precisiemechaniek
• Met grijpring, metalen sleuven en  

randbeschermers
• Met zelfklevend rugetiket 

432710 rug van 5 cm (1050)  verp/20
432730 rug van 8 cm (1080)  verp/20

Ordner 180°  
• Voor ft folio
• Rug van 8 cm
• Omslag van karton (RC) met marmerpapier overtrokken
• Rug: zwart met speciaal papier versterkt
• Met 180° precisiemechaniek
• Met grijpring, randbeschermers en  

schutblad
• Met zelfklevend rugetiket  

182095  verp/20

Ordner Smart Original  
wolkenmarmer  
• Voor ft folio
• Gemaakt van stevig wolken-

marmer karton voor langdurig en 
intensief gebruik

• Met een ordnermechaniek dat 
altijd perfect sluit

• Met metalen rand aan de onder-
kant voor extra bescherming 
tijdens het gebruik

• Met zelfklevend rugetiket  

10926 rug van 5 cm  verp/10
10929 rug van 8 cm  verp/10

Ordner  
• Voor ft A4
• Uit effen zwart karton
• Met metalen sleuven, randbeschermers 

en grijpring
• Met zelfklevend rugetiket  

2208300 rug van 5 cm  verp/10
2202300 rug van 7,5 cm  verp/20

Ordner Smart Original  
• Voor ft A4
• Gemaakt van stevig karton voor 

langdurig en intensief gebruik
• Met een ordnermechaniek  

dat altijd perfect sluit
• Met metalen rand aan de  

onderkant voor extra  
bescherming tijdens het gebruik

• Met zelfklevend rugetiket  

Rug van 5 cm
10415GB geel   verp/10
10415RO rood  verp/10
10415GN groen  verp/10
10415BL blauw  verp/10
10415SW zwart  verp/10

Rug van 8 cm
10457GB geel  verp/10
10457RO rood  verp/10
10457GN groen  verp/10
10457BL blauw  verp/10
10457SW zwart  verp/10

Index en tabbladen
pagina 391

Index en tabbladen
pagina 391

Index en tabbladen
pagina 391

Showtassen
pagina 392

Ordner Touareg  
• Voor ft A4
• Rug van 8 cm
• Uit 100 % recycleerbaar karton, natuurlijke kleur, zonder toevoeging 

van kleurstoffen en chloor
• Met metalen randbeschermers onderaan
• Met zelfklevend rugetiket  

268040   verp/20

O
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Ordners uit karton overtrokken met PP-folie

Printbare indexen WOW
pagina 391

Printbare indexen
pagina 391

Printbare rugetiketten
pagina 375

Printbare rugetiketten
pagina 375

Ordner WOW  
• Voor ft A4
• Uit karton overtrokken met PP-folie
• Met een nieuw geometrisch design
• Met hefboommechanisme 180°, voor 50 % bredere 

opening en 20 % sneller archiveren
• Met grijpring

Rug van 5,2 cm
1006001 wit   verp/10
1006016 geel  verp/10
1006023 roze  verp/10
1006062 paars  verp/10
1006054 groen  verp/10
1006051 ijsblauw  verp/10
1006036 blauw  verp/10
1006095 zwart  verp/10
1006199 geassorteerde kleuren: wit, geel, roze, paars, groen, 

ijsblauw, blauw en zwart 
 verp/10

Rug van 8 cm
1005001 wit  verp/10
1005016 geel  verp/10
1005023 roze  verp/10
1005062 paars  verp/10
1005054 groen  verp/10
1005051 ijsblauw  verp/10
1005036 blauw  verp/10
1005095 zwart  verp/10
1005199 geassorteerde kleuren: wit, geel, roze, paars, groen, 

ijsblauw, blauw en zwart 
 verp/10

Ordner  
• Voor ft A4
• Uit plaatkarton (RC) overtrokken met PP-folie
• Met metalen sleuven, grijpring op de rug en randbeschermers
• Met hefboommechanisme 180°, voor 50 % bredere opening 

en 20 % sneller archiveren
• Met verwisselbaar rugetiket  

Rug van 5 cm
101501 wit  verp/20
101515 geel  verp/20
101545 oranje  verp/20
1015502 lichtrood  verp/20
101525 rood  verp/20
1015505 lichtgroen  verp/20
101555 groen  verp/20
1015503 lichtblauw  verp/20
101535 blauw  verp/20
1015568 donkerblauw  verp/20
101575 bruin  verp/20
101585 grijs  verp/20
101550 zwart  verp/20

Rug van 8 cm
101001 wit  verp/20
101015 geel  verp/20
101045 oranje  verp/20
1010502 lichtrood  verp/20
101025 rood  verp/20
1010505 lichtgroen  verp/20
101055 groen  verp/20
1010503 lichtblauw  verp/20
101035 blauw  verp/20
1010568 donkerblauw  verp/20
101075 bruin  verp/20
101085 grijs  verp/20
101095 zwart  verp/20

Ordner Power N°1 Vivida  
• Ergonomische hendel
• Sterk karton overtrokken  

met PP-folie
• Met metalen sleuven,  

randbeschermers, grijpring en  
etikethouder  

Rug van 5 cm, voor ft A4
4811000 wit  verp/10
624074E geel  verp/10
624072E rood  verp/10
624073E groen  verp/10
624071E blauw  verp/10
4811700 zwart  verp/10
Rug van 7,5 cm, voor ft A4
4812000 wit  verp/10
624070E geel  verp/10
624068E rood  verp/10
624069E groen  verp/10
624067E blauw  verp/10
4812700 zwart  verp/10
Rug van 7,5 cm, voor ft folio
48081E geel  verp/10
48083E rood  verp/10
48086E groen  verp/10
48085E blauw  verp/10

Ordner N°1 Power  
• Voor ft A4
• Sterk karton overtrokken  

met PP-folie
• Ergonomische hendel
• Met metalen sleuven,  

randbeschermers, grijpring en etikethouder 

Rug van 5 cm
4811100 geel  verp/10
811440 oranje  verp/10
4805000 bordeaux  verp/10
811540 violet  verp/10
811412 lichtgroen  verp/10
4811600 groen  verp/10
811560 turkoois  verp/10
811411 lichtblauw  verp/10
4811500 blauw  verp/10
4811800 grijs  verp/10
4805500 geassorteerde kleuren: 2 x rood, groen, blauw, wit 

en zwart 
 verp/10

Rug van 7,5 cm
4812100 geel  verp/10
811340 oranje  verp/10
4805100 bordeaux  verp/10
811530 violet  verp/10
811312 lichtgroen  verp/10
4812600 groen  verp/10
811550 turkoois  verp/10
811311 lichtblauw  verp/10
4812500 blauw  verp/10
4812800 grijs  verp/10
4805600 geassorteerde kleuren: 2 x rood, groen, blauw, wit 

en zwart 
 verp/10
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Ordners uit karton overtrokken met PP-folie

Ordner MyColour  
• Voor ft A4
• Rug van 8 cm
• Uit stevig karton overtrokken met tweekleurige PP-folie
• Kunststof buitenlaag is vuil- en waterafstotend
• Met hefboommechanisme
• Met Strong-line randbescherming, maakt geen krassen op meubilair
• Met grijpring, radosleuven en verwisselbaar rugetiket  

489WEPI wit/roze  verp/10
489WEVI wit/paars  verp/10
489WEGH wit/lichtgroen  verp/10
489GHPI lichtgroen/roze  verp/10
489VIGH paars/lichtgroen  verp/10
125923 blauw/groen  verp/10
489SWWE zwart/wit  verp/10
489SWPI zwart/roze  verp/10
489SWVI zwart/paars  verp/10
489SWGH zwart/lichtgroen  verp/10

Ordner Smart Pro+  
• Voor ft A4
• Uit stevig karton, binnen- en buitenzijde 

overtrokken met PP-folie
• Met exact sluitende hefboommechaniek 

en neerhouder, randbeschermers, grijpring, 
radosleuven en verwisselbaar rugetiket

• Vuil- en vochtwerend  

Rug van 5 cm
10464WE wit  verp/10
10464GB geel  verp/10
10464OG oranje  verp/10
10464PK roze  verp/10
10464RO rood  verp/10
10464BX bordeaux  verp/10
10464VI paars  verp/10
10464MI mint  verp/10
10464GH lichtgroen  verp/10
10464GN groen  verp/10
10464TS turkoois  verp/10
10464LA oceaanblauw  verp/10
10464HB lichtblauw  verp/10
10464BL blauw  verp/10
10464DB donkerblauw  verp/10
10464BR bruin  verp/10
10464GR grijs  verp/10
10464SW zwart  verp/10
Rug van 8 cm
10468WE wit  verp/10
10468GB geel  verp/10
10468OG oranje  verp/10
10468RS roze  verp/10
10468RO rood  verp/10
10468BX bordeaux  verp/10
10468VI paars  verp/10
10468MI mint  verp/10
10468GH lichtgroen  verp/10
10468GN groen  verp/10
10468TS turkoois  verp/10
10468LA oceaanblauw  verp/10
10468HB lichtblauw  verp/10
10468BL blauw  verp/10
10468DB donkerblauw  verp/10
10468BR bruin  verp/10
10468GR grijs  verp/10
10468SW zwart  verp/10

Ordner Prem'Touch  
• Voor ft A4+
• Karton overtrokken met PP-folie  

(binnen-en buitenzijde)
• Met grijpring, sleuven, verwisselbaar  

rugetiket en metalen randbeschermers
• Ideaal voor showtassen en tabbladen  

A4+  

Rug van 5 cm
53141E zwart  verp/10
53154E geassorteerde office kleuren: wit, geel, rood, bordeaux, 

paars, groen, donkergroen, blauw, donkerblauw en zwart 
 verp/10

53244E geassorteerde trendkleuren: oranje, fuchsia, framboos, 
rood, paars, anijsgroen, lichtgroen, lichtblauw, blauw en 
zwart 

 verp/10

Rug van 8 cm
53341E zwart  verp/10
53374E geassorteerde office kleuren: wit, geel, rood, bordeaux, 

paars, groen, donkergroen, blauw, donkerblauw en zwart 
 verp/10

53384E geassorteerde trendkleuren: oranje, fuchsia, framboos, 
rood, paars, anijsgroen, lichtgroen, lichtblauw, blauw en 
zwart 

 verp/10

Ordner Iderama  
• Voor ft A4
• Rug van 7 cm
• Uit karton overtrokken met PP-folie
• Met robuust Prem'Touch  

mechanisme
• Met etiket, grijpring, randbescher-

mers en zelfklevend rugetiket  

53624E roze  verp/10
53626E paars  verp/10
53623E anijsgroen  verp/10
53627E lichtblauw  verp/10
53622E donkerblauw  verp/10
53621E zwart  verp/10
53629E geassorteerde kleuren: geel, oranje, roze, rood, 

paars, groen, donkergroen, lichtblauw, donkerblauw 
en zwart 

 verp/10
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Ordners uit kunststof

Ordner Active Style  
• Voor ft A4
• Uit PP en polyfoam 3 mm
• Met hefboommechanisme 180°, voor 50 % bredere opening en  

20 % sneller archiveren
• Elastische bandsluiting voor veilig transport van documenten
• Binnenhoezen voor het bewaren van papier, CD's en visitekaartjes
• Ronde rug en pennenhouder voor gebruiksvriendelijkheid onderweg  

Rug van 5 cm
1109004 poolwit   verp/10
1109028 granaatrood   verp/10
1109053 zeegroen   verp/10
1109069 titaanblauw   verp/10
1109094 satijnzwart   verp/10
Rug van 7,5 cm
110800L poolwit  verp/10
1108028 granaatrood  verp/10
1108053 zeegroen  verp/10
1108069 titaanblauw  verp/10
1108094 satijnzwart  verp/10

Ordner Active WOW  
• Voor ft A4
• Uit PP en 3 mm polyfoam
• Met een nieuw geometrisch design
• Met hefboommechanisme 180°, voor 50 % bredere opening en  

20 % sneller archiveren
• Elastische bandsluiting voor veilig transport van documenten
• Binnenhoezen voor het bewaren van papier, CD's en visitekaartjes
• Ronde rug en pennenhouder voor gebruiksvriendelijkheid onderweg  

Rug van 6,5 cm
1107001 wit   verp/10
1107016 geel   verp/10
1107023 roze  verp/10
1107062 paars  verp/10
1107054 groen   verp/10
1107051 ijsblauw  verp/10
1107036 blauw  verp/10
1107095 zwart   verp/10
1107099 geassorteerde kleuren: 1 x geel, 2 x roze, 1 x paars,  

2 x groen, 2 x ijsblauw en 2 x blauw
 verp/10

Rug van 8,2 cm
1106001 wit  verp/10
1106016 geel  verp/10
1106023 roze  verp/10
1106062 paars  verp/10
1106054 groen  verp/10
1106051 ijsblauw  verp/10
1106036 blauw  verp/10
1106095 zwart  verp/10
1106099 geassorteerde kleuren: 1 x geel, 2 x roze, 1 x paars,  

2 x groen, 2 x ijsblauw en 2 x blauw
 verp/10

Ordner Colour'Ice N° 1  
• Voor ft A4
• Rug van 7,5 cm
• Uit PP
• Met hefboommechanisme
• Met grijpring
• Met verwisselbaar rugetiket  

626502 geel  verp/10
626503 abrikoos  verp/10
626505 groen  verp/10
626504 blauw  verp/10

Ordner Colour'Ice  
• Voor ft A4
• Rug van 7,5 cm
• Uit polyfoam
• Met hefboommechanisme
• Elastische bandsluiting voor 

veilig transport van documenten 
• Met grijpring
• Met zelfklevend rugetiket  

626215 geel  verp/5
626216 abrikoos  verp/5
626218 groen  verp/5
626217 blauw  verp/5
626219 geassorteerde kleuren: geel, abrikoos, groen en 

blauw 
 verp/5

Printbare indexen Style
pagina 391

Printbare indexen WOW
pagina 391
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Bankordners

Niet-zelfklevende rugetiketten

Ordner (PCR)  
• Zwarte omslag van stevig marmerboard karton
• Zonder sleuven
• Met opgeplakt rugetiket  

432720 voor ft A5 (liggend), rug van 8 cm  verp/5
1092020 voor ft A4, rug van 7,5 cm, voor 2 x A5-formaat  verp/5

Ringmap (PCR)  
• Voor rekeninguitreksels
• Voor ft 14 x 25 cm
• Met 2 ringen  

Glanzende uitvoering met zwarte belettering
4080104 geel   verp/1
4080103 rood  verp/1
4080105 groen  verp/1
4080106 blauw  verp/1
4080101 zwart  verp/1
Glanzende uitvoering met zilveren belettering
4080001 zwart  verp/1

Ordner (PCR)  
• Voor ft 16 x 28 cm
• Rug van 8 cm
• Voor rekeninguittreksels
• Overtrokken met PP-folie
• Opgelaste etikethouder met verwisselbaar etiket  

Rugetiketten  
• Niet zelfklevend
• Voor serie 1010 en 1012, ft 5,7 x 19,1 cm
• Karton van 160 g/m²
• Dubbelzijdig bedrukt
• Kleur: wit
• Pak van 10 stuks  

1607008   verp/10

Printbare rugetiketten  
• Niet zelfklevend 
• Personaliseerbaar via  

www.leitz.com/easyprint
• Voor serie 1010, ft 5,6 x 19 cm
• Kleur: wit
• Pak van 100 stuks  

1680085   verp/1

Rugetiketten  
• Niet zelfklevend
• Kleur: wit
• Pak van 100 stuks  

8108100 rug van 5 cm,  
ft 15,8 x 3 cm 

 verp/1

8108000 rug van 7,5 cm,  
ft 15,8 x 5 cm 

 verp/1

4709100 rood  verp/15
4709600 groen  verp/15
4709200 blauw  verp/15
4709700 zwart  verp/15
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Niet-zelfklevende rugetiketten

Zelfklevende rugetiketten

Printbare rugetiketten  
• Niet zelfklevend
• Voor plastic ordners
• Personaliseerbaar via www.esselte.com/easyprint
• Kleur: wit  

20821 smal (voor ordners van 5 cm), 80 stuks,10 vel,  
8 etiketten per vel 

 verp/1

20820 breed (voor ordners van 7,5 cm), 50 stuks,  
10 vel, 5 etiketten per vel 

 verp/1

Rugetiketten  
• Niet zelfklevend
• Voor Elba Smart Pro+ ordners
• Kleur: wit
• Pak van 10 stuks  

4039637 rug van 5 cm, ft 19 x 3 cm  verp/1
4039636 rug van 8 cm, ft 19 x 5,4 cm  verp/1

Printbare rugetiketten  
• Zelfklevend
• Personaliseerbaar via  

www.leitz.com/easyprint
• Kleur: wit
• Voor serie 1080  

1685285 ft 6,1 x 19,2 cm, 100 stuks  verp/1
1687085 ft 6,1 x 28,5 cm, 75 stuks  verp/1

Rugetiketten  
• Zelfklevend, oplosmiddelvrij
• Pak van 10 stuks  

Rug van 5 cm, ft 3,9 x 28,5 cm 
164801 wit  verp/10
Rug van 7 cm, ft 6,1 x 19,1 cm 
164215 geel  verp/10
164225 rood  verp/10
164235 blauw  verp/10
164280 grijs  verp/10
Rug van 7 cm, ft 6,1 x 28,5 cm
164001 wit  verp/10
164015 geel  verp/10
164025 rood  verp/10
164055 groen  verp/10
164035 blauw  verp/10

Printbare ordnerrugetiketten  
Block Out™  
• 100 % opaak: kunnen over oude  

labels geplaatst worden
• Permanent
• Volledig recycleerbaar
• Meer grip, dus nauwkeurigere  

doorvoer in uw printer
• 100 % storingsvrij en perfect  

uitgelijnde afdrukken
• Voor een optimaal afdrukresultaat  

adviseren wij uw printerinstellingen (papiertype) altijd 
aan te passen 

• Gratis Avery templates en software
• Voor kopieertoestellen, inkjet- en laserprinters  

Rugetiketten  
• Zelfklevend
• Voor Elba Smart Original ordners
• Hoogte: 19 cm
• Pak van 10 stuks
• Kleur: wit  

4039634 rug van 5 cm, ft 19 x 3,4 cm  verp/1
4039632 rug van 8 cm, ft 19 x 5,9 cm  verp/1

Referentie Ft (in cm) Kleur Aantal/ 
vel

Aantal/
stuk

Verp.

L4758 38 x 29,7 wit 25 + 5 125 + 25  verp/1

L476025 19,2 x 3,8 wit 25 175  verp/1

L4761A 19,2 x 6,1 wit 25 100  verp/1

L7701 19,2 x 6,2 wit 25 100  verp/1

L4759 29,7 x 6,1 wit 25 + 5 75 + 15  verp/1

L476620 19,2 x 6,1 wit 25 80  verp/1

L476720  19,2 x 6,1 geel 25 80  verp/1

L4768  19,2 x 6,1 rood 25 80  verp/1

L476920  19,2 x 6,1 groen 25 80  verp/1

L476110  19,2 x 6,1 blauw 25 400  verp/1
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Ringbreedte Aantal vel
15-16 mm 100
19-20 mm 150
23-26 mm 200
30-32 mm 250

Ringbreedte Aantal vel
38-40 mm 300
50 mm 400
65 mm 500

O-ringen zijn perfect om door  
documenten te bladeren en te  
presenteren

Met 2 ringen Met 4 ringen Met 23 ringen

D-ringen zijn perfect voor het  
stapelen/opbergen van vellen  
papier

Capaciteit Capaciteit

Stap 2: Kies waarvoor je de ringmap wilt gebruiken 

Stap 1: Kies het formaat ringmap dat je nodig hebt 

Stap 3: Kies de capaciteit die je nodig hebt

Stap 4: Bepaal het aantal ringen dat je nodig hebt in je ringmap
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Kies de juiste ringmap

Ringmappen uit karton

Ringmap Touareg  
• Voor ft A4 (26 x 32 cm)
• Rug van 3,5 cm
• Uit 100 % recycleerbaar karton
• Met 2 D-ringen van 20 mm
• Natuurlijke kleur, zonder toevoeging  

van kleurstoffen en chloor
• Met rugetiket  

063040   verp/10
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Ringmappen uit karton
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Ringmap WOW  
• Voor ft A4 (27,5 x 31,8 cm)
• Rug van 4 cm
• Uit karton
• Met een nieuw geometrisch design
• Met D-ringen van 25 mm
• Met draadspanner
• Capaciteit: 250 vel  

Met 2 ringen
4241001 wit   verp/10
4241016 geel   verp/10
4241023 roze  verp/10
421062 paars  verp/10
4241054 groen   verp/10
4241051 ijsblauw  verp/10
4241036 blauw  verp/10
4241095 zwart   verp/10
4241299 geassorteerde kleuren: 1 x geel, 2 x roze, 1 x paars,  

2 x groen, 2 x ijsblauw en 2 x blauw 
 verp/10

Met 4 ringen
4242001 wit   verp/10
4242016 geel   verp/10
4242023 roze  verp/10
4242062 paars  verp/10
4242054 groen   verp/10
4242051 ijsblauw  verp/10
4242036 blauw  verp/10
4242095 zwart   verp/10
4242299 geassorteerde kleuren: 1 x geel, 2 x roze, 1 x paars,  

2 x groen, 2 x ijsblauw en 2 x blauw 
 verp/10

Ringmap Iderama  
• Voor ft A4 (26 x 32 cm)
• Rug van 4 cm
• Uit geplastificeerd karton 18/10e

• Met O-ringen van 30 mm
• Geassorteerde kleuren: geel, oranje, roze, rood, paars, anijsgroen, 

donkergroen, lichtblauw, donkerblauw en zwart  

54929E met 2 ringen  verp/10
51929E met 4 ringen  verp/10

Ringmap  
• Voor ft A4 (25 x  32 cm)
• Rug van 2 cm
• Uit glanskarton van 355 g/m²
• Met 2 O-ringen van 15 mm
• Capaciteit: 140 vel
• FSC-gecertificeerd  

54259E geel  verp/10
54255E rood  verp/10
54254E paars  verp/10
54253E groen  verp/10
54252E blauw  verp/10
54251E zwart  verp/10
54250E geassorteerde kleuren: geel, rood, groen, blauw en zwart  verp/20

Ringmap Eurofolio  
• Voor ft A4 (24 x 32 cm)
• Rug van 3,5 cm
• Uit karton van 600 g/m²
• Met 2 O-ringen van 25 mm
• Met rugetiket
• Capaciteit: 165 vel

4126294 geel  verp/10
4126295 rood  verp/10
4126296 groen  verp/10
4126293 blauw  verp/10
4126292 geassorteerde kleuren: geel, rood, groen en blauw verp/10

Ringmap  
• Voor ft A4 (26 x 32 cm)
• Rug van 4 cm
• Uit glanskarton van 600 g/m²
• Met 2 O-ringen van 30 mm
• Capaciteit: 275 vel
• Geassorteerde kleuren: geel, rood, groen, blauw en zwart  

54260E   verp/10

Ordners  WOW
pagina 369 en 373

Ringmap Iderama  
• Voor ft A5 (21,5 x 23 cm)
• Rug van 3,5 cm
• Uit geplastificeerd karton 18/10e

• Met 2 O-ringen van 25 mm
• Geassorteerde kleuren: geel, oranje, roze, rood, paars, anijsgroen, 

donkergroen, lichtblauw, donkerblauw en zwart  

51029E   verp/10
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Rug van 7 cm - Mechaniek van 7,5 cm

 
e e Glasheldere tassen

Exacompta is 90 jaar, en lanceert naar aanleiding van dit feest 1928, 
een gamma die de geschiedenis van het merk uitstraalt:

Het karton voor de 1928 producten wordt gemaakt van 

 

 verp/10
 verp/10

53826E Anijsgroen  verp/10
53827E Turkoois  verp/10
53920E Geassorteerd verp/10

59220E Rug van 2,5 cm - Geassorteerd verp/8 
59230E Rug van 4 cm - Geassorteerd verp/8 

54720E 2 O-ringen - Geassorteerd  verp/10
51720E 4 O-ringen - Geassorteerd  verp/10

 verp/10
 verp/10

54926E Anijsgroen  verp/10
54927E Turkoois  verp/10
54920E Geassorteerd verp/10

 verp/24
 verp/24

55226E Anijsgroen  verp/24
55227E Turkoois  verp/24
55220E Geassorteerd verp/24

54620E 2 O-ringen - Geassorteerd  verp/20
51620E 4 O-ringen - Geassorteerd  verp/20

54220E  2 O-ringen  - Geassorteerd verp/10
51220E 4 O-ringen  - Geassorteerd verp/10

55230E 12x16 cm - Geassorteerd  verp/20
55240E 12x23,5 cm - Geassorteerd  verp/10

verzekeren een 

mechaniek van 
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Ringmap Vivida  
• Voor ft A4 (25,5 x 31,8 cm)
• Rug van 3,5 cm
• Uit PP
• Met O-ringen van 25 mm
• Met etikethouder en verwisselbaar  

etiket 

Met 2 ringen
8230000 wit   verp/10
8230100 geel  verp/10
8230300 rood  verp/10
8230600 groen  verp/10
8230500 blauw  verp/10
8230700 zwart  verp/10

Ringmap SoftClick WOW  
• Voor ft A4 (29,7 x 32 cm)
• Rug van 5,2 cm
• Lichtgewicht PP-polyfoam materiaal
• Met een nieuw geometrisch design
• SoftClick-mechanisme met 4D-ringen van 30 mm
• Elastische bandsluiting voor veilig transport van documenten
• Binnenhoezen voor het bewaren van papier, CD's en visitekaartjes
• Ronde rug en pennenhouder
• Capaciteit: 280 vel  

4240001 wit   verp/10
4240016 geel   verp/10
4240023 roze   verp/10
4240062 paars   verp/10

Ringmap Urban  
• Voor ft A4 (24,5 x 31 cm)
• Uit PP
• Met O-ringen
• Met labyrinth reliëf
• Met zelfklevend rugetiket
• Assorti kleuren transparant: groen, 

paars, oranje, blauw en roze
• Assorti kleuren opaak: zwart,  

oranje, groen, rood en blauw  

Ringmap Hawaï  
• Voor ft A4 (26 x 32 cm)
• Uit PP met subtiele lijnstructuur
• Met 4 O-ringen 
• Met rugetiket
• Geassorteerde kleuren: transparant, rood, paars, groen, blauw en 

grijs  

1202319 rug van 2 cm, met ringen van 15 mm  verp/20
1201754 rug van 4 cm, met ringen van 30 mm  verp/10

Ringmap 2nd Life  
• Voor ft A4 (24,5 x 31 cm)
• Uit transparante PP met een 

ijskristalstructuur in verfrissende 
kleuren

• Gerecycleerde omslag gemaakt  
van post industrial waste

• Met 4 O-ringen
• Met zelfklevend rugetiket  

Rug van 2 cm, met ringen van 15 mm
4059561 transparant  verp/12
4059560 geassorteerde transparante kleuren: transparant, 

rood, paars, groen en blauw 
 verp/12

Rug van 4 cm, met ringen van 30 mm
4059565 transparant  verp/10
4059564 geassorteerde transparante kleuren: transparant, 

rood, paars, groen en blauw 
 verp/10

Printbare rugetiketten 
pagina 375

Ordners WOW 
pagina 369 en 373

Ordners WOW 
pagina 369 en 373

4240054 groen   verp/10
4240051 ijsblauw   verp/10
4240036 blauw   verp/10
4240095 zwart   verp/10
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Ringmappen uit kunststof

TRANSPARANT
Rug van 2 cm,  
met 2 ringen van 15 mm
4104388 roze  verp/10
4104387 blauw  verp/10
4101964 assorti  verp/10
Rug van 2 cm,  
met 4 ringen van 15 mm
4101967 assorti  verp/10
Rug van 4 cm,  
met 2 ringen van 30 mm
4104457 roze  verp/10
4104456 blauw  verp/10
4101966 assorti  verp/10
Rug van 4 cm,  
met 4 ringen van 30 mm
4101968 assorti  verp/10

OPAAK
Rug van 2 cm,  
met 2 ringen van 15 mm
4104386 rood  verp/10
4104385 zwart  verp/10
4101963 assorti  verp/10
Rug van 2 cm,  
met 4 ringen van 15 mm
4102091 assorti  verp/10
Rug van 4 cm,  
met 2 ringen van 30 mm 
4104455 rood  verp/10
4104389 zwart  verp/10
4101965 assorti  verp/10
Rug van 4 cm,  
met 4 ringen van 30 mm
4102092 assorti  verp/10

Met 4 ringen
14457 wit  verp/10
14458 geel  verp/10
8231300 rood  verp/10
8231600 groen  verp/10
8231500 blauw  verp/10
8231700 zwart  verp/10

Ringmap WOW  
• Voor ft A4 (25,7 x 31,4 cm)
• Rug van 3,2 cm
• Uit PP
• Met een nieuw geometrisch design 

4257001 wit  verp/10
4257016 geel  verp/10
4257023 roze  verp/10
4257062 paars  verp/10

4257099 geassorteerde kleuren: 2 x geel, 2 x roze, 2 x paars,  
2 x groen, 2 x ijsblauw en 2 x blauw 

 verp/12

4257054 groen  verp/10
4257051 ijsblauw  verp/10
4257036 blauw  verp/10
4257095 zwart  verp/10

• Met 2 O-ringen van 25 mm
• Met rugetiket
• Capaciteit: 190 vel
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Ringmap Iderama  
• Voor ft A4 (25 x 32 cm) 
• Rug van 2 cm
• Uit glanzende PP 5/10e

• Met rugetiket
• Geassorteerde kleuren: geel, oranje, roze, rood, paars, 

lichtgroen, donkergroen, lichtblauw, donkerblauw en zwart  

54670E met 2 O-ringen van 15 mm  verp/20
54770E met 2 O-ringen van 30 mm  verp/10
51670E met 4 O-ringen van 15 mm  verp/20
51770E met 4 O-ringen van 30 mm  verp/10

Ringmap  
• Voor ft A4 (25 x 32 cm)
• Rug van 2 cm
• Uit ondoorschijnende PP 5/10e

• Met O-ringen van 15 mm
• Met zelfklevend rugetiket  

(met uitzondering van  
ref. 541999E)  

Met 2 ringen
54195E rood  verp/20
54193E groen  verp/20
54192E blauw  verp/20
54191E zwart  verp/20
541999E geassorteerde kleuren: donkerblauw,  

donkergroen, geel, lichtblauw, lichtgroen, 
oranje, paars, rood, roze en zwart 

 verp/10

Met 4 ringen
51191E zwart  verp/20
51299E geassorteerde kleuren: donkerblauw,  

donkergroen, geel, lichtblauw, lichtgroen, 
oranje, paars, rood, roze en zwart 

 verp/20

Ringmap  
• Rug van 4 cm
• Uit ondoorschijnende  

PP 7/10e

• Met 2 O-ringen van 30 mm  

Voor ft A4 (25 x 32 cm) 
54696E geel  verp/15
54694E roze  verp/15
54695E rood  verp/15
54693E lichtgroen  verp/15
54691E zwart  verp/15
Voor ft A4+ (26,8 x 32 cm) 
54280E geassorteerde kleuren: blauw, geel, groen, zwart 

en rood 
 verp/20

Ringmap Chromaline  
• Voor ft A4+ (26,8 x 32 cm)
• Rug van 4 cm
• Uit doorschijnende PP 7/10e

• Met 2 O-ringen van 30 mm
• Soepele kaft  

54360E transparant  verp/15
54355E rood  verp/15
54366E paars  verp/15
54363E groen  verp/15
54362E blauw  verp/15
54369E geassorteerde kleuren: blauw, kristal, rood, groen 

en turkoois 
 verp/10

Ringmap Crystal  
• Voor ft A4 (25 x 32 cm)
• Uit doorschijnende PP
• Met 2 O-ringen   

Rug van 2 cm, met ringen van 15 mm,  
PP 5/10e, soepele kaft
54194E transparant  verp/20
Rug van 2 cm, met ringen van 15 mm, PP 7/10e, halfharde kaft
54185E rood  verp/20
54186E paars  verp/20
54183E groen  verp/20
54182E blauw  verp/20
Rug van 3 cm, met ringen van 20 mm, PP 7/10e, halfharde kaft 
54498E geassorteerde kleuren: kristal, rood, paars, blauw 

en groen 
 verp/20

Ringmap Crystal  
• Voor ft A4+ (26,8 x 32 cm)
• Rug van 4 cm
• Uit doorschijnende PP 7/10e

• Met O-ringen van 30 mm
• Halfharde kaft
• Kleur: transparant  

54342E met 2 ringen  verp/20
51342E met 4 ringen   verp/20

Ringmap Crystal  
• Voor ft A4+ (26,8 x 32 cm)
• Rug van 4 cm
• Uit doorschijnende PP 7/10e

• Met O-ringen van 30 mm
• Voor A4 en A4+ documenten, ideaal voor het gebruik van geperforeerde pochetten en A4+ tabbladen  
• Geassorteerde kleuren: blauw, kristal, groen, rood en paars

54298E met 2 ringen   verp/20
51298E met 4 ringen  verp/20

Ringmappen uit kunststof
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THE ORIGINAL

®

Ringmap  
• Voor ft A4 (26 x 32 cm)
• Rug van 4 cm
• Overtrokken met PP
• Met 2 O-ringen van 30 mm  

54375E rood  verp/20
54373E donkergroen  verp/20
54372E donkerblauw  verp/20
54371E zwart  verp/20
54330E geassorteerde kleuren: wit, oranje, rood, roze, paars, 

groen, lichtgroen, blauw, donkerblauw en zwart,  
2 mappen per kleur 

 verp/20

Ringmap  
• Voor ft A5 (21 x 23 cm)
• Rug van 4 cm
• Overtrokken met PP
• Met 2 O-ringen van 25 mm
• Geassorteerde kleuren: rood, groen, blauw en zwart  

51070E   verp/20

Ringmap  
• Voor ft A4 (25,5 x 31,5 cm)
• Uit PVC
• Met O-ringen  

Met 2 ringen van 25 mm 
SF0248 rood  verp/1
SF0249 groen  verp/1
SF0245 blauw  verp/1
SF0263 zwart  verp/1
SF0244 geassorteerde kleuren: rood, groen, blauw en zwart  verp/24
Met 4 ringen van 25 mm 
SF0252 rood  verp/1
SF0253 groen  verp/1
SF0251 blauw  verp/1
SF0254 zwart  verp/1
SF0250 geassorteerde kleuren: rood, groen, blauw en zwart  verp/24
Met 23 ringen van 24 mm 
SF0258 rood  verp/1
SF0257 blauw  verp/1
SF0260 zwart  verp/1
SF0256 geassorteerde kleuren: rood, groen, blauw en zwart  verp/24

Ringmap  
• Voor ft A5 (19,5 x 23,5 cm)
• Uit PVC
• Met 2 O-ringen van 25 mm  

400R rood  verp/1
400V groen  verp/1
400BL blauw  verp/1
400Z zwart  verp/1
400 geassorteerde kleuren: rood, groen, blauw en zwart  verp/24

Ringmap  
• Uit PVC
• Met 2 vierkante ringen van 20 mm
• Geassorteerde kleuren: rood, groen, blauw en zwart  

412 ft 18 x 14 cm  verp/1
414 ft 25 x 17 cm  verp/1

Ringmap Hannibal  
• Voor ft A4 (26,5 x 31,8 cm)
• Rug van 3,4 cm
• Uit PVC met lederlookprint
• Met 23 D-ringen
• Met insteekvak aan de binnenzijde  

7232542 blauw  verp/10
7232541 zwart  verp/10
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Makkelijk te 
personaliseren  

dankzij KREAMAN® 
op www.exacompta.com

Personaliseerbare mappen

Personaliseerbare  
ringmap Kreacover®  
Chromaline  
• Voor ft A4 (25 x 32 cm)
• Rug van 2 cm
• Uit doorschijnende PP 5/10e

• Met O-ringen van 15 mm
• Capaciteit: 100 vel
• Met insteekhoes aan de 

buitenzijde  

Met 2 ringen 
54969E geassorteerde kleuren: paars, groen, rood, kristal 

en blauw 
 verp/20

Met 4 ringen 
51968E transparant wit  verp/12
51962E transparant blauw  verp/12

Personaliseerbare  
ringmap Kreacover®  
Chromaline  
• Voor ft A4+ (26,8 x 32 cm)
• Rug van 4 cm
• Uit doorschijnende PP
• Met O-ringen van 30 mm
• Capaciteit: 225 vel
• Met insteekhoes aan de 

buitenzijde  

Met 2 ringen, PP 7/10e 
54769E geassorteerde kleuren: paars, groen, rood, kristal 

en blauw 
 verp/15

Met 4 ringen, PP 10/10e 
51568E transparant wit  verp/12
51562E transparant blauw  verp/12

Personaliseerbare  
ringmap Kreacover®  
• Voor ft A4+ (27,3 x 32 cm)
• Uit karton overtrokken met PP
• Met D-ringen
• Met 3 insteekhoezen en 2 binnenhoezen
• Ideaal om tabbladen en geperforeerde hoezen te klasseren  

Rug van 3,8 cm
51841E met 4 ringen van 20 mm, wit  verp/10
51841BE met 4 ringen van 20 mm, blauw  verp/10
Rug van 4,7 cm 
51826E met 2 ringen van 25 mm, wit  verp/10
51826BE met 2 ringen van 25 mm, blauw  verp/10
51846E met 4 ringen van 25 mm, wit  verp/10
51846BE met 4 ringen van 25 mm, blauw  verp/10
51842E met 4 ringen van 30 mm, wit  verp/10
51842BE met 4 ringen van 30 mm, blauw  verp/10
Rug van 6,4 cm
51823E met 2 ringen van 40 mm, wit  verp/10
51843E met 4 ringen van 40 mm, wit  verp/10
Rug van 7,5 cm
51844E met 4 ringen van 50 mm, wit  verp/10

Personaliseerbare ringmap Polyvision  
• Voor ft A4 (26 x 32 cm)
• Rug van 3 cm
• Uit PP
• Met 2 O-ringen van 25 mm
• Capaciteit: 200 vel
• Met insteektas aan de buitenzijde
• Personaliseerbaar via www.elbaprint.com  

0630347 transparant  verp/1
1210006 blauw  verp/1

Ringmap Kreacover  
• Voor ft A4 (25 x 32 cm)
• Rug van 2 cm
• Uit ondoorschijnende PP 5/10e

• Met 4 O-ringen van 15 mm
• Capaciteit: 100 vel
• Kleur: wit  

51189E   verp/5
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Personaliseerbare mappen

Personaliseerbare  
ordner Premium  
• Voor ft A4 maxi (30,4 x 31,9 cm)
• Rug van 8 cm
• Met transparante insteektas op voorzijde en rug
• Horizontaal insteekvak (2 tassen) op de omslagbinnenkant 
• Egale afwerking met geplakte en gelaste PP-folie
• Met hefboommechanisme 180° waardoor 20 % sneller 

gearchiveerd kan worden
• Kleur: wit  

4225001   verp/10

Personaliseerbare  
ringmap SoftClick  
• Voor ft A4 maxi (28 x 31,9 cm)
• Werkt perfect met maxi indexen en tabbladen
• PP-folie tweezijdig op het karton geplakt en gelast
• Met 4 D-ringen
• Gepatenteerd SoftClick mechaniek voor gemakkelijk openen en 

veilig sluiten
• 2 insteektassen aan buitenzijde voor personalisatie
• 3 insteektassen aan binnenzijde voor opbergen van losse papieren
• Kleur: wit  

4220001 rug van 5,1 cm, met ringen van 30 mm  verp/6
4203001 rug van 6,3 cm, met ringen van 40 mm  verp/4
4205001 rug van 8,6 cm, met ringen van 60 mm  verp/4

Personaliseerbare ringmap  
• Voor ft A4 (25,3 x 31,9 cm)
• PP-folie tweezijdig op het karton geplakt en gelast
• Transparante insteektas op voorzijde en rug
• Om uw mappen snel en verzorgd te personaliseren  

Rug van 3 cm
4970000 met 4 O-ringen van 16 mm, wit  verp/10
49751 met 4 O-ringen van 16 mm, rood  verp/10
49752 met 4 O-ringen van 16 mm, blauw  verp/10
49753 met 4 O-ringen van 16 mm, zwart  verp/10
Rug van 3,8 cm
4970800 met 2 O-ringen van 25 mm, wit  verp/10
49738 met 2 D-ringen van 20 mm, wit  verp/10
4970100 met 4 D-ringen van 20 mm, wit  verp/10
116746 met 4 D-ringen van 20 mm, rood  verp/10
116745 met 4 D-ringen van 20 mm, blauw  verp/10
49758E met 4 D-ringen van 20 mm, zwart  verp/10
Rug van 4,4 cm
4970200 met 4 D-ringen van 25 mm, wit  verp/10
49732 met 4 D-ringen van 25 mm, blauw  verp/10
49733 met 4 D-ringen van 25 mm, zwart  verp/10
Rug van 5,1 cm
4970900 met 2 D-ringen van 30 mm, wit  verp/10
4970300 met 4 D-ringen van 30 mm, wit  verp/10
4971300 met 4 D-ringen van 30 mm, rood  verp/10
4971500 met 4 D-ringen van 30 mm, blauw  verp/10
4971700 met 4 D-ringen van 30 mm, zwart  verp/10
Rug van 6,2 cm
4970400 met 4 D-ringen van 40 mm, wit  verp/10
Rug van 7,7 cm 
4970500 met 4 D-ringen van 50 mm, wit  verp/10

Personaliseerbare ringmap  
• Voor ft A4 (25,7 x 31,9 cm)
• PP-folie tweezijdig op het karton  

geplakt en gelast
• Met 4 D-ringen
• Insteektas op voorzijde en rug
• Horizontaal insteekvak over de volledige 

lengte aan de binnenkant  

Rug van 3,8 cm
17851 met ringen van 16 mm, wit  verp/10
17852 met ringen van 20 mm, wit  verp/10
17855 met ringen van 20 mm, blauw  verp/10
17853 met ringen van 20 mm, zwart  verp/10
Rug van 4,4 cm
17856 met ringen van 25 mm, wit  verp/10
Rug van 5,1 cm
17857 met ringen van 30 mm, wit  verp/10
17860 met ringen van 30 mm, blauw  verp/10
17858 met ringen van 30 mm, zwart  verp/10
Rug van 6,3 cm
17861 met ringen van 40 mm, wit  verp/10
Rug van 7,7 cm 
17863 met ringen van 52 mm, wit  verp/10

Personaliseerbare  
ringmap  
• Voor ft A5 (20,4 x 23,1 cm)
• Rug van 4,7 cm
• PP-folie tweezijdig op het karton  

geplakt en gelast
• Met 2 D-ringen van 25 mm
• Voorzien van insteektas op voorzijde en achterzijde
• Kleur: wit  

46571   verp/12

Personaliseerbare ringmap  
• Voor ft A4 (26 x 31,9 cm)
• Rug van 4,4 cm
• PP-folie op het karton geplakt  

en gelast
• Met 23 O-ringen van 20 mm
• 2 insteektassen aan buitenzijde voor personalisatie

5800427 wit  verp/10
5800428 rood  verp/10
5800429 blauw  verp/10
5800431 zwart  verp/10

Personaliseerbare ringmap  
• Voor ft A4 maxi (28,8 x 31,9 cm)
• PP-folie tweezijdig op het karton geplakt en gelast
• Met 4 D-ringen
• Insteektas op voorzijde, rug en achterzijde
• Horizontaal insteekvak aan binnenzijde voor opbergen van losse 

papieren
• Kleur: wit  

55295 rug van 6,3 cm, met ringen van 40 mm  verp/10
55297 rug van 7,7 cm, met ringen van 50 mm  verp/10
55299 rug van 8,6 cm, met ringen van 50 mm  verp/10
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210x297mm
A4

210x297mm
A4

210x297mm
A4

210x297mm
A4

ER ZIJN MOMENTEN WAAROP DE BUITENKANT EVEN  
BELANGRIJK IS ALS DE BINNENKANT.
Ontdek het assortiment personaliseerbare ringmappen van Pergamy.

4-RINGS PERSONALISEERBARE 
RINGMAPPEN

2-RINGS PERSONALISEERBARE 
RINGMAPPEN

4-RINGS PERSONALISEERBARE  
RINGMAPPEN

PERSONALISEERBARE ORDNER

• Personaliseerbaar 
• Gebruiksvriendelijk 
• Stevig

Geef uw documenten en presentaties eenvoudig een persoonlijke toets met deze ringmappen. Dankzij de doorzichtige insteekhoezen ziet u  
wat er in de ringmappen zit – ideaal voor superprofessionele presentaties of om uw documenten thuis, op kantoor of op school overzichtelijk  
bij te houden. Door de plastic bescherming aan de buitenkant gaan de ringmappen langer mee en dankzij het karton met FSC-certificaat aan  
de binnenkant is dit een milieuvriendelijke oplossing. In het brede aanbod aan afmetingen vindt u ongetwijfeld de juiste ringmap voor uw behoeften. 
Verkrijgbaar met twee of drie doorzichtige insteekhoezen en in verschillende kleuren.

REF. KLEUR  VEL  GROOTTE RING       BREEDTE RUG  VERP/
900304 wit 100 16 mm           34 mm  1 
900305 wit 150 20 mm           38 mm  1 
900306 wit 250 25 mm           44 mm  1 
900307 rood 250 25 mm           44 mm  1 
900308 blauw 250 25 mm           44 mm  1
900309 zwart 250 25 mm           44 mm  1
900310 wit 300 30 mm           45 mm  1
900312 wit 400 40 mm           60 mm  1
900313 wit 500 50 mm           70 mm  1
900314 wit 580 60 mm           86 mm  1

REF. KLEUR  VEL  GROOTTE RING      BREEDTE RUG  VERP/
900300 wit 100 16 mm          34 mm  1 
900301 wit 250 25 mm          44 mm  1 
900302 wit 400 40 mm          60 mm  1

REF. KLEUR  VEL  GROOTTE RING    BREEDTE RUG  VERP/
900315 wit 100 16 mm        34 mm  1 
900316 wit 150 20 mm        38 mm  1 
900317 wit 250 25 mm        44 mm  1 
900318 rood 250 25 mm        44 mm  1 
900319 blauw 250 25 mm        44 mm  1
900320 zwart 250 25 mm        44 mm  1
900321 wit 300 30 mm        45 mm  1
900322 wit 400 40 mm        86 mm  1
900323 wit 500 50 mm        70 mm  1
900324 wit 580 60 mm        85 mm  1

REF. KLEUR  VEL  GROOTTE RING    BREEDTE RUG  VERP/
900325 wit 660 70 mm        88 mm  1

2 vakken

2 vakken

3 vakken

3 vakken

PERSONALISEERBARE 
RINGMAPPEN

• Voor ft A4 (ft 21 x 29,7 cm)
• Met 4 D-ringen
• Insteektas op voor- en rugzijde

• Voor ft A4 (ft 21 x 29,7 cm)
• Met 4 D-ringen
• Insteektas op  

voorzijde, rug en  
achterzijde

• Voor ft A4 (ft 21 x 29,7 cm)
• Met 2 D-ringen
• Insteektas op voorzijde, rug en achterzijde

• Voor ft A4 (ft 21 x 29,7 cm)
• Met hefboom- 

mechanisme
• Insteektas op  

voor- en rugzijde
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INDEX- EN TABBLADEN
Klasseer en organiseer je documenten en papierwerk dankzij het assortiment index- en tabbladen van Pergamy.

U vindt ongetwijfeld voor elke situatie de ideale oplossing in ons productengamma, handig voorgedrukt en te personaliseren,  
in plastic voor extra stevigheid, of milieuvriendelijk karton.

Vind gemakkelijk alles wat je nodig hebt in uw nette, ordelijke werkplek.

EEN BEETJE ORDE IS NOODZAKELIJK,  
WIL JE ALLES ONDER CONTROLE HEBBEN.
Ontdek het assortiment index- en tabbladen van Pergamy.

Numerieke tabbladen
• Ft A4
• Uit wit karton van 170 g/m²
• Met indexvel
• Met versterkte gekleurde tabs
• Bedrukking in het zwart
• 11-gaatsperforatie
• Recycleerbaar

901251 set 1-5  verp/50
901253 set 1-7  verp/40
901255 set 1-10  verp/25
901257 set 1-12  verp/25
901259 set 1-31  verp/10

Numerieke tabbladen
• Ft A4
• Uit witte PP van 120 micron
• Bedrukking in het zwart
• 23-gaatsperforatie

901625 set 1-7  verp/50
901626 set 1-10  verp/50
901628 set 1-12  verp/40
901629 set 1-31  verp/20

Numerieke tabbladen
• Ft A4
• Uit grijze PP van 120 micron
• Bedrukking het zwart
• 23-gaatsperforatie

901584 set 1-5  verp/75
901585 set 1-10  verp/50
901588 set 1-12  verp/40
901592 set 1-15  verp/40
901595 set 1-20  verp/30
901599 set 1-31  verp/20
901604 set 1-52  verp/12

Numerieke tabbladen
• Ft A4
• Uit gekleurde PP van 120 micron
• Bedrukking in het zwart
• 23-gaatsperforatie

901638 set 1-7  verp/50
901639 set 1-10  verp/50
901640 set 1-12  verp/50

Numerieke tabbladen
• Ft A4
• Uit karton van 170 g/m²
• Met indexvel
• Met versterkte witte tabs
• Bedrukking in het zwart
• 11-gaatsperforatie
• Recycleerbaar

901234 set 1-5  verp/50
901235 set 1-10  verp/25
901238 set 1-12  verp/25

INDEX- EN  
TABBLADEN
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Neutrale tabbladen
• Ft A4
• Uit gerecycleerd manilla karton  

van 175 g/m²
• 11-gaatsperforatie
• Geassorteerde kleuren

901225 5 tabs  verp/50
901226 6 tabs  verp/50
901227 10 tabs  verp/25
901229 12 tabs  verp/25

Neutrale  
tabbladen
• Ft A5
• 6 tabs
• Uit sterk karton van 160 g/m²
• 2-gaatsperforatie
• Geassorteerde kleuren per set

901249   verp/35

Neutrale tabbladen
• Ft A4
• Uit wit karton van 170 g/m²
• Met indexvel
• 11-gaatsperforatie
• Met versterkte gekleurde tabs
• Recycleerbaar

901250 5 tabs  verp/50
901252 6 tabs  verp/50
901254 10 tabs  verp/25
901256 12 tabs  verp/25

Neutrale tabbladen
• Uit stevig karton van 225 g/m²
• 11-gaatsperforatie
• Recycleerbaar
• Geassorteerde kleuren

Ft A4
901261 5 tabs  verp/50
901262 6 tabs  verp/50
901264 10 tabs  verp/25
901265 12 tabs  verp/25
Ft A4+
901266 6 tabs  verp/50
901267 12 tabs  verp/25

Neutrale tabbladen
• Ft A4
• Uit manilla karton van 225 g/m²
• 11-gaatsperforatie
• Geassorteerde pastelkleuren per set

901268 6 tabs  verp/50
901269 7 tabs  verp/25
901270 12 tabs  verp/25

Neutrale tabbladen
• Ft A4
• Uit gemskleurig karton
• 11-gaatsperforatie
• 20 tabs

901224  verp/20

Neutrale tabbladen
• Uit PP van 120 micron
• Geassorteerde kleuren per set

Ft A5, 6-gaatsperforatie
901630 6 tabs  verp/50
Ft A4, 11-gaatsperforatie
901631 6 tabs  verp/50
901632 7 tabs  verp/50
901633 8 tabs  verp/50
Ft A4, 23-gaatsperforatie
901634 5 tabs  verp/50
901636 10 tabs  verp/50
901637 12 tabs  verp/50

Neutrale tabbladen
• Uit gekleurd karton van 175 g/m²
• 11-gaatsperforatie
• Geassorteerde pastelkleuren

Ft A4
901240 5 tabs  verp/50
901241 6 tabs  verp/25
901243 10 tabs  verp/25
901244 12 tabs  verp/25
Ft A4+
901246 5 tabs  verp/50
901247 6 tabs  verp/50
901248 12 tabs  verp/25

INDEX- EN  
TABBLADEN

KLASSEER EN ORGANISEER JE DOCUMENTEN DANKZIJ HET 
ASSORTIMENT INDEX- EN TABBLADEN VAN PERGAMY.
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INDEX- EN  
TABBLADEN

KLASSEER EN ORGANISEER 
JE DOCUMENTEN DANKZIJ 
HET ASSORTIMENT  
INDEX- EN TABBLADEN  
VAN PERGAMY.

Tabbladen A-Z
• Ft 21 x 23 cm
• Uit gemskleurig karton van  

160 g/m²
• 20-delig
• Bedrukking in het zwart
• 2-gaatsperforatie

901230  verp/15

Tabbladen A-Z
• Ft A4
• Uit witte PP van 120 micron
• 23-gaatsperforatie
• 20-delig

901608   verp/30

Tabbladen A-Z
• Ft A4
• Uit wit karton van 170 g/m²
• 20-delig
• Met indexvel
• Met versterkte tabs
• Bedrukking in het zwart
• 11-gaatsperforatie

901239  verp/15

Tabbladen A-Z
• Ft A4
• Uit gemskleurig karton van  

170 g/m²
• 20-delig
• Bedrukking in het zwart
• 11-gaatsperforatie

901223P  verp/20

Tabbladen A-Z
• Ft A4
• Uit grijze PP van 120 micron
• 23-gaatsperforatie
• 20-delig

901609   verp/30

Tabbladen A-Z
• Ft A4
• Uit gekleurde PP van 120 micron
• 23-gaatsperforatie

901641   verp/40

Tabbladen A-Z
• Ft A4
• Uit wit karton van 170 g/m²
• 20-delig
• Met indexvel
• Met versterkte gekleurde tabs
• Bedrukking in het zwart
• 11-gaatsperforatie
• Recycleerbaar

901258  verp/15
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Verdeelstroken
• Ft 10,5 x 24 cm
• Uit karton van 190 g/m²
• 2-gaatsperforatie
• Pak van 100 stuks

901309 wit  verp/1
901310 geel  verp/1
901307 oranje  verp/1
901308 rood  verp/1
901306 groen  verp/1
901305 blauw  verp/1

Trapezium verdeelstroken
• Ft 10,5/5,5 x 24 cm
• Uit karton van 190 g/m²
• 2-gaatsperforatie
• Pak van 100 stuks

901304 geel  verp/1
901301 gems  verp/1
901303 rood  verp/1
901302 groen  verp/1
901299 blauw  verp/1
901298 geassorteerde kleuren  verp/1

Tabbladen jan-dec
• Ft A4
• Uit wit karton van 170 g/m²
• Met indexvel
• Met versterkte tabs
• Bedrukking in het zwart
• 12-delig
• 11-gaatsperforatie

901236 Frans  verp/25
901237 Nederlands  verp/25

Tabbladen jan-dec
• Ft A4
• Uit grijze PP van 120 g/m²

901611 11-gaatsperforatie, Frans  verp/30
901613 23-gaatsperforatie, Nederlands  verp/40

KLASSEER EN ORGANISEER JE DOCUMENTEN  
DANKZIJ HET ASSORTIMENT INDEX- EN TABBLADEN  
VAN PERGAMY.
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Numerieke tabbladen

Alfabetische tabbladen

Neutrale tabbladen
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Numerieke tabbladen  
• Uit gekleurde PP van 120 micron
• Indexvel personaliseerbaar via www.elbaprint.com
• Bedrukking in het zwart
• 11-gaatsperforatie  

1751220 set 1-12, ft A4  verp/25
1756122 set 1-12, ft A4 maxi  

(ideaal voor showtassen) 
 verp/25

1753120 set 1-31, ft A4  verp/25

Tabbladen A-Z  
• Uit PP van 120 micron
• Met geplastificeerde,  

gekleurde tabs
• 20-delig
• Indexvel personaliseerbaar via  

www.elbaprint.com
• Bedrukking in het zwart
• 11-gaatsperforatie  

1752020 ft A4  verp/25
1756220 ft A4 maxi, ideaal voor showtassen  verp/25

Tabbladen A-Z  
• Uit grijze PP
• 20-delig
• Bedrukking in het zwart  

7052020 ft A5, 2- en 17-gaatsperforatie  verp/10
7042020 ft A4, 2-, 4- en 23-gaatsperforatie  verp/10

Neutrale tabbladen  
• Ft A4
• Uit karton van 160 g/m²
• Geassorteerde kleuren  

11-gaatsperforatie
5774120 6 tabs  verp/1
5784120 12 tabs  verp/1
23-gaatsperforatie
5747412 5 tabs  verp/1

Neutrale tabbladen  
• Ft A4
• Uit karton
• 23-gaatsperforatie
• Met gekleurde tabs  

3030625 6 tabs, karton van 275 g/m²  verp/25
130310A 10 tabs, karton van 275 g/m²  verp/25
122312A 12 tabs, karton van 220 g/m²  verp/25
130312A 12 tabs, karton van 275 g/m²  verp/25

Neutrale tabbladen Touareg  
• Ft A4
• Uit 100 % recycleerbaar  

karton van 280 g/m²
• Natuurlijke kleur, zonder 

toevoeging van kleurstoffen  
of chloor

• 11-gaatsperforatie  

578540 5 tabs  verp/20
578640 6 tabs  verp/20
578140 10 tabs  verp/20
578240 12 tabs  verp/20

Neutrale tabbladen  
Economy  
• Ft A4
• Uit gerecycleerd  

vezelkarton van 160 g/m²
• Zonder voorblad
• 11-gaatsperforatie
• Geassorteerde kleuren  

100201 10 tabs  verp/10
100202 12 tabs  verp/10
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Neutrale tabbladen
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Tabbladen  
• Ft A4
• Uit PP
• 10 tabs
• 2-, 4- en 23-gaatsperforatie
• Geassorteerde kleuren  

7041010   verp/10

Neutrale tabbladen  
• Ft A4
• Uit gerecycleerd karton van 160 g/m²
• Met kartonnen indexvel van 130 g/m²
• 11-gaatsperforatie
• Perforatiegaten versterkt met 

transparante polyesterfolie
• Met gekleurde tabs  

100192 6 tabs  verp/20
100193 10 tabs  verp/10
100194 12 tabs  verp/10

Neutrale tabbladen  
• Ft A4
• Uit PP van 115 micron
• Beschrijfbaar indexvel met 

verstevigde perforatie
• 11-gaatsperforatie
• Geassorteerde kleuren  

15259 5 tabs  verp/20
15260 6 tabs  verp/20
15261 10 tabs  verp/10
15262 12 tabs  verp/10

Tabbladen  
• Ft A5
• Uit gerecycleerd karton van 240 g/m²
• 2- en 17-gaatsperforatie
• 5 tabs
• Geassorteerde kleuren per set  

7310700   verp/10

Tabbladen met venstertabs  
• Ft A4
• Geperforeerde showtas uit transparante 

PP van 140 micron
• Met gekleurde, personaliseerbare tabs 
• Inclusief bedrukbare tabs
• Personaliseerbaar via www.elbaprint.com
• 11-gaatsperforatie
• Met zeer stevige perforatierand om niet 

uit te scheuren
• 8 tabs  

1204562   verp/1

Tabbladen voor geperforeerde tassen  
• Ft 29,7 x 23/24,5 cm, extra breed
• Uit transparante PP van 130 micron
• Inclusief bedrukbare tabs op A4-formaat
• Met blanco voorblad en blanco tabs met 

kleursignalering
• 4-gaatsperforatie
• 10 tabs  

D683119   verp/25

Tabbladen met venstertabs  
• Ft A4
• Geperforeerde showtas uit transparante 

PP van 90 micron
• Met gekleurde, personaliseerbare tabs
• Inclusief bedrukbare tabs
• 11-gaatsperforatie  

154116 6 tabs  verp/1
154216 8 tabs  verp/1
154316 12 tabs  verp/1
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PC printbare Project Indexen Style  
• Ft A4+ (30,5 x 24,5 cm)
• Afdrukbare inhoudsopgave op www.leitz.com/easyprint
• Sterk en duurzaam met heavy duty PP van 300 micron
• 11-gaatsperforatie
• Geassorteerde Style kleuren: poolwit, granaatrood, zeegroen, 

titaanblauw en satijnzwart  

PC printbare Project Indexen  
• Ft A4+ (30,5 x 24,5 cm) zorgt voor  

snelle toegang, zelfs bij gebruik van showtassen
• Afdrukbare inhoudsopgave op www.leitz.com/easyprint
• Sterk en duurzaam met heavy duty PP van 300 micron
• 11-gaatsperforatie  

100211 5 tabs  verp/20
100213 10 tabs  verp/10
100214 12 tabs  verp/10

Neutrale tabbladen  
• Ft A4, ideaal voor showtassen
• Uit PP van 120 micron
• 6 gekleurde tabs
• Personaliseerbaar via www.

elbaprint.com
• 11-gaatsperforatie
• Geassorteerde kleuren  

1721620   verp/25

Neutrale tabbladen MyColour  
• Ft A4
• Uit stevige PP van 300 micron
• Voor dagelijks intensief gebruik
• In frisse, moderne kleuren om onder te verdelen per kleur in ordner 

of ringmap
• Passen perfect bij het MyColour ordner-assortiment
• 11-gaatsperforatie
• Geassorteerde kleuren: lichtgroen, paars, roze, wit en zwart  

4004808 5 tabs  verp/20
4005445 6 tabs  verp/20
4004810 10 tabs  verp/20
4005446 12 tabs  verp/20

Ordners Style
pagina 373

Ordners WOW
pagina 369 en 373

PC printbare Project Indexen WOW  
• Ft A4+ (30,5 x 24,5 cm) 
• Afdrukbare inhoudsopgave op www.leitz.com/easyprint
• Sterk en duurzaam met heavy duty PP van 300 micron
• 11-gaatsperforatie  

1235000 5 tabs  verp/1
1236000 6 tabs  verp/1
1237000 10 tabs  verp/1
1238000 12 tabs  verp/1
1239000 20 tabs  verp/1

Geassorteerde WOW kleuren: 
geel, roze, paars, groen, ijsblauw 
en blauw
1241000 5 tabs   verp/1
1242000 6 tabs  verp/1
1243000 10 tabs  verp/1
1244000 12 tabs  verp/1
1245000 20 tabs  verp/1

 Zwart/wit
1213000 5 tabs  verp/1
1214000 6 tabs  verp/1
1215000 10 tabs  verp/1
1216000 12 tabs  verp/1
1217000 20 tabs  verp/1
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Showtassen

Geperforeerde showtas  
• Voor ft A4
• Harde PVC-folie met grote transparantie
• Zeer stabiel en beschermend
• 80 micron
• Versterkte perforatiestrook
• Pak van 100 stuks  

4734000 4-gaatsperforatie  verp/1
4712002 11-gaatsperforatie  verp/1

Geperforeerde showtas  
• Voor ft A4
• Uit PP van 130 micron
• Gekorreld
• 11-gaatsperforatie
• Pak van 100 stuks  

4710003   verp/1

Geperforeerde showtas  
• Voor ft A4
• Uit PP
• Doos van 100 stuks  

Gekorreld
16690 11-gaatsperforatie, 40 micron  verp/1
560900E 11-gaatsperforatie, 50 micron  verp/1
237520T 11-gaatsperforatie, 70 micron  verp/1
56415 21-gaatsperforatie, 80 micron  verp/1
Glashelder
5606600 11-gaatsperforatie, 60 micron  verp/1

Geperforeerde showtas  
• Voor ft A4
• Uit PP
• Copysafe
• 11-gaatsperforatie
• Pak van 100 stuks  

Gekorreld
4790000 80 micron  verp/1
4704000 100 micron  verp/1
Glashelder
4770002 80 micron  verp/1

Geperforeerde showtas  
• Voor ft A3
• Uit PP van 85 micron
• Gekorreld
• Zware uitvoering
• 11-gaatsperforatie aan de lange zijde
• Doos van 50 stuks  

552310T staand  verp/1
552300T liggend  verp/1

Geperforeerde showtas  
• Voor ft A4
• Uit PP van 80 micron
• Gekorreld
• 11-gaatsperforatie
• Pak van 50 stuks  

099155 geel  verp/1
099153 rood  verp/1
099154 groen  verp/1
099152 blauw  verp/1



pergamy.com

Geperforeerde showtas
• Voor ft A4
• Uit PP van 50 micron
• Gekorreld
• 11-gaatsperforatie
• Pak van 100 stuks

901698   verp/1

Geperforeerde showtas
• Voor ft A4
• Uit PP van 60 micron
• Glashelder
• 11-gaatsperforatie
• Pak van 100 stuks

901685   verp/1

Geperforeerde showtas
• Voor ft A3
• Uit PP van 80 micron
• Gekorreld
• 11-gaatsperforatie
• Pak van 100 stuks

901715 liggend  verp/1
901717 staand  verp/1

Geperforeerde showtas
• Voor ft A4
• Uit PP van 60 micron
• Gekorreld

901699 11-gaatsperforatie, pak van 100 stuks  verp/1
901700 23-gaatsperforatie, doos van 100 stuks  verp/1

Geperforeerde showtas
• Voor ft A4
• Uit PP van 90 micron
• Glashelder
• Doos van 100 stuks

901691 11-gaatsperforatie  verp/1
901692 23-gaatsperforatie  verp/1

Geperforeerde  
showtas
• Voor ft A4
• Uit PP van 60 micron
• Gekorreld
• 11-gaatsperforatie
• Pak van 200 stuks

901701   verp/1

EEN BESCHERMD PROJECT GEEFT U GEMOEDSRUST.
Ontdek het assortiment plastic Pergamy insteekmappen.

PLASTIC
INSTEEKMAPPEN
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Geperforeerde showtas  
Elba for Business Quick' in  
• Voor ft A4
• Uit glasheldere PP
• 11-gaatsperforatie
• Professionele showtassen met een 

innovatieve extra wijde opening aan de 
bovenzijde om papieren snel in-en uit te 
nemen

• De doos van 300 en 500 stuks dient 
tevens als archiefdoos  

4012939 70 micron,  
doos van 100 stuks 

 verp/1

4012960 70 micron,  
doos van 500 stuks 

 verp/1

4074757 90 micron,  
doos van 300 stuks 

 verp/1

Geperforeerde showtas  
• Voor ft A3
• Liggend 
• Uit PP van 90 micron
• Opening aan de bovenzijde
• Antistatisch
• 11-gaatsperforatie
• Pak van 10 stuks  

4005478   verp/1

Geperforeerde showtas  
• Uit PP
• Pak van 10 stuks  

Gekorreld
7230400 ft A4, 2-, 4- en 23-gaatsperforatie,  

80 micron, gekorreld 
 verp/1

Glashelder
7347010 ft A5, 2- en 17-gaatsperforatie,  

120 micron, glashelder 
 verp/1

7348010 ft A4, 2-, 4- en 23-gaatsperforatie,  
120 micron, glashelder 

 verp/1

Geperforeerde showtas 
voor visitekaartjes  
• Uit PP van 110 micron
• Glashelder
• 11-gaatsperforatie
• Copysafe
• Pak van 10 stuks  

7893000   verp/1

Showtas Project Combo  
• Voor A4-documenten en CD's
• Uit PP van 120 micron
• Gekorreld
• 2 extra insteekvakken voor CD's (aan de rechterkant van de  

showtas) afsluitbaar met een laterale klep, tussen de CD's  
indexstrookje

• 11-gaatsperforatie
• Copysafe
• Pak van 5 stuks  

4761303   verp/1

Geperforeerde showtas  
Premium  
• Voor ft A4
• Uit PP van 130 micron
• Gekorreld
• Opening bovenaan en aan de perforatiezijde
• Met extra bescherming tegen inscheuren aan de binnenkant 
• 4-gaatsperforatie
• Copysafe
• Pak van 100 stuks  

4780003   verp/1

Geperforeerde showtas  
• Voor ft A4
• Uit PP van 130 micron
• Gekorreld
• Opening bovenaan en aan 

de perforatiezijde
• 11-gaatsperforatie
• Pak van 100 stuks  

4714000   verp/1
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Harmonica showtas  
• Voor ft A4
• Gekorreld
• Capaciteit: 200 vel (80 g/m²)
• Met uitzetbare rug
• 11-gaatsperforatie
• Copysafe  

Uit PVC van 170 micron 
4756300 pak van 5 stuks  verp/1
4756103 pak van 10 stuks  verp/1
Uit PP van 180 micron 
4751303 pak van 5 stuks  verp/1

Harmonica showtas  
met metalen boord  
• Voor ft A4
• Stevige uitzetbare showtas 
• Capaciteit: 200 vel (80 g/m²)
• Uit PP van 170 micron
• Gekorreld
• Met metaal verstevigde perforatierand: ondersteunt het gewicht
• 6-gaatsperforatie
• Copysafe
• Pak van 3 stuks  

4755303   verp/1

Harmonica showtas  
met flap  
• Voor ft A4
• Uitzetbare showtas
• Capaciteit: 200 vel (80 g/m²)
• Door flap aan de bovenkant van de showtas glijdt de inhoud niet uit 

de showtas
• 11-gaatsperforatie
• Pak van 5 stuks  

4752303 uit PP van 150 micron  verp/1
4757303 uit PVC van 170 micron  verp/1

Geperforeerde showtas  
met klep  
• Voor ft A4
• Uit PP van 130 micron
• Gekorreld
• Ideaal voor het opbergen en beschermen van documenten door 

zijklep
• Eenvoudige toegang tot documenten door lange opening aan 

rechterzijde
• 4-gaatsperforatie
• Copysafe
• Doos van 50 stuks  

107043   verp/1

Geperforeerde showtas WOW  
• Voor ft A4
• Uit PP van 200 micron 
• Met een nieuw geometrisch design
• Met velcrosluiting
• Capaciteit: 50 A4 vel (80 g/m²)
• 11-gaatsperforatie
• Geassorteerde WOW kleuren: geel, roze, paars, groen, ijsblauw en 

blauw  

4707099   verp/6

Geperforeerde showtas  
• Voor ft A4
• Uit PP van 180 micron
• Met velcrosluiting
• Capaciteit: 60 vel (80 g/m²)
• 11-gaatsperforatie
• Pak van 12 stuks  

510230 transparant, Green Line  verp/1
510229 geassorteerde kleuren  verp/1
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Showtassen voor specifiek gebruik

Showalbums

Geperforeerde showtas  
• Voor ft A4
• Uit transparante PP van 180 micron
• Met drukknopsluiting
• Met perforatie om op te bergen in een 

ringmap
• 11-gaatsperforatie  

36664   verp/5

Geperforeerde showtas met balg  
• Voor ft A4
• Uit PP van 180 micron
• Met balg en klep
• Voor het opbergen van plannen
• 11-gaatsperforatie  

152910   verp/1

Geperforeerde showtas voor foto's  
• Voor ft A4
• Uit PP van 90 micron
• Voor 8 foto's ft 10 x 15 cm
• 11-gaatsperforatie
• Set van 25 stuks  

011316   verp/1

Showalbum Urban  
• Voor ft A4
• Uit PP met labyrint reliëf
• Met spiraal om 360 graden 

open te leggen
• 40 glasheldere tassen
• Met elastieksluiting  

Showalbum Hawaï  
• Voor ft A4
• Uit PP met subtiele lijnstructuur
• Met hoekopening om  

documenten snel in de showtas  
te plaatsen

• Met glasheldere, vaste showtassen
• Geassorteerde transparante kleuren  

4034639 20 tassen: transparant, roze, paars, groen, blauw en grijs  verp/6
4034675 40 tassen: transparant, roze, paars, groen, blauw en zwart  verp/6

Showalbum  
2nd Life  
• Voor ft A4
• Uit transparante PP met een  

ijskristalstructuur en verfrissende 
kristal kleuren

• Gerecycleerde omslag gemaakt van 
post-industrial plastic waste

• Met glasheldere, vaste showtassen
• Met hoekopening om documenten 

snel in de showtas te plaatsen  

20 tassen
4059342 transparant  verp/10
4059341 geassorteerde transparante kleuren:  

transparant, rood, paars, groen en blauw 
 verp/10

40 tassen
4059344 transparant  verp/10
4059343 geassorteerde transparante kleuren:  

transparant, rood, paars, groen en blauw 
 verp/10

Showalbum Initial  
• Voor ft A4
• Uit stevige PP
• Met showtassen om documenten professioneel te presenteren
• Met 100 gekorrelde tassen
• Kleur: zwart  

1206005   verp/10

Showalbum  
Memphis  
• Omslag en tassen uit PP
• Met glasheldere, vaste tassen
• Met personaliseerbaar etiket  

Voor ft A4, zwart
417571 20 tassen  verp/10
417581 30 tassen  verp/10
417591 40 tassen  verp/10
417551 50 tassen  verp/10
417566 60 tassen  verp/10
417586 80 tassen  verp/10
Voor ft A4, geassorteerde kleuren: 
roze, lichtgroen, lichtblauw en paars
417568 20 tassen  verp/10
417578 30 tassen  verp/10
417588 40 tassen  verp/10
417596 50 tassen  verp/10

Voor ft A3, zwart
0443299 20 tassen  verp/1
0480299 40 tassen  verp/1

Transparant 
4104499 roze  verp/10
4104498 blauw  verp/10
4101993 geassorteerde kleuren: groen, paars, 

oranje, blauw en roze 
 verp/10

Opaak 
4104497 rood  verp/10
4104496 zwart  verp/10
4101991 geassorteerde kleuren: zwart, oranje, 

groen, rood en blauw 
 verp/10
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Showalbum WOW  
• Voor ft A4
• Uit PP
• Met een nieuw geometrisch design
• Capaciteit: 40 vel
• Hoge kwaliteit, in levendige WOW-kleuren met dubbel kleureffect
• Met 20 vaste tassen
• Etiket op de rug  

Showalbum Iderama  
• Voor ft A4
• Uit PP 5/10e

• Geassorteerde kleuren: geel, oranje, roze, 
rood, paars, lichtgroen, donkergroen, 
lichtblauw, donkerblauw en zwart  

85770E 30 tassen  verp/12
85870E 40 tassen  verp/12

Showalbum Chromaline  
• Voor ft A4
• Kaft uit stevige PP 5/10e

• Met gladde en transparante showtassen
• Geassorteerde kleuren: blauw, groen, 

transparant, rood en turkoois  

85169E 10 tassen  verp/25
85269E 20 tassen  verp/20
85369E 30 tassen  verp/12

Presentatiemap  
Exactive® Exashow  
• Met 4 ringen van 30 mm
• Kaft uit PP 25/10e

• Bevat tas met zipsluiting
• Inclusief 5 tabbladen
• Capaciteit: 275 bladen van 80 g/m²
• Kleur: zwart  

56034E voor ft A4, liggend, 25 tassen  verp/1
56234E voor ft A4, staand, 25 tassen  verp/1
56134E voor ft A3, staand, 20 tassen  verp/1

Showalbum Polyvision  
• Voor ft A4
• Uit PP van 300 micron
• Met glasheldere, vaste tassen
• Personaliseerbare insteektas op de  

voorzijde via www.elbaprint.com  

Blauw
5403403 20 tassen  verp/1
5803403 40 tassen  verp/1
1205901 60 tassen  verp/1

Transparant
5803417 40 tassen   verp/1
5403417 20 tassen  verp/1
1205903 60 tassen  verp/1

Showalbum  
met ringen  
• Voor ft A4
• Uit PP 8/10e

• 30 transparante en gekorrelde tassen  

Ringen assorti met tranparante kaft
86355E rood  verp/1
86353E groen  verp/1
86352E blauw  verp/1
Met zwarte ringen met ondoor-
zichtige kaft
86362E blauw  verp/1
86357E metallic blauw  verp/1
86351E zwart  verp/1

Showalbum Kreacover®  
• Voor ft A4 
• Personaliseerbaar met Kreaman op 

www.exacompta.com
• Kaft uit ondoorschijnend stevig  

PP 5/10e

• Doorschijnende tassen  
• Geassorteerde kleuren: geel, rood,  

paars, groen, donkergroen, blauw,  
donkerblauw en zwart

5720E 20 tassen  verp/20
5730E 30 tassen  verp/12

85469E 40 tassen  verp/12
85569E 50 tassen  verp/12
85669E 60 tassen  verp/8

4631001 wit   verp/10
4631016 geel   verp/10
4631023 roze   verp/10
4631062 paars   verp/10

Showalbum Kreacover®  
• Voor ft A4
• Uit PP 8/10e

• 30 transparante en gekorrelde tassen
• Personaliseerbaar met Kreaman op 

www.exacompta.com
• Kleur: wit  

86371E   verp/1

5740E 40 tassen  verp/12
5660E 60 tassen   verp/8

Tabbladen voor showalbum
86002E 6 tabs  verp/1
86003E 10 tabs  verp/1
Showtassen
86001E pak van 10 stuks   verp/1

4631054 groen   verp/10
4631051 ijsblauw   verp/10
4631036 blauw   verp/10
4631095 zwart   verp/10
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Showalbum  
• Voor ft A4
• Kaft uit PP
• Met 11 ringen
• Met verwisselbare tassen
• Geassorteerde kleuren: zwart,  

kastanjebruin, wit transparant,  
blauw en grijs  

A1497 20 tassen  verp/15
A41498 30 tassen  verp/12
A41488 40 tassen  verp/9
A1489 50 tassen  verp/8
4149020 60 tassen  verp/7

Showalbum  
• Kaft uit PP
• Geassorteerde transparante kleuren: 

paars, turkoois, rood, groen en blauw  

Voor ft A5, met 8 ringen
A1393 20 tassen  verp/10
Voor ft A4, met 11 ringen
A1397 20 tassen  verp/15
A1398 30 tassen  verp/12
A1388 40 tassen  verp/9
A1389 50 tassen  verp/8
41390 60 tassen verp/7

Showalbum  
• Voor ft A3
• Kaft uit PP
• Met 11 ringen
• Met 20 verwisselbare tassen
• Geassorteerde kleuren: grijs, zwart en transparant  

A41486   verp/10

Showalbum  
• Voor ft A4
• Kaft uit PP
• Met 11 ringen
• Personaliseerbaar
• Geassorteerde kleuren:  

blauw, zwart, grijs, kastanjebruin en wit 
transparant  

A14971 20 tassen  verp/15
A14981 30 tassen  verp/12
414901 60 tassen  verp/7

Showalbum  
• Voor ft A5
• De perfecte map voor archiveren en/ of presenteren van prijslijsten, 

recepten, foto's, offertes, diploma's en muziekstukken
• Glasheldere antireflex tassen, niet statisch
• Kunststof omslag, voorzien van een insteekvak
• Kleur: zwart  

434011 10 tassen  verp/1
434021 20 tassen  verp/1
434031 30 tassen  verp/1
434041 60 tassen  verp/1
434061 100 tassen  verp/1

Showalbum  
• Voor ft A4
• De perfecte map voor archiveren en/ of presenteren van prijslijsten, 

recepten, foto's, offertes, diploma's en muziekstukken
• Glasheldere antireflex tassen, niet statisch
• Kunststof omslag, voorzien van een insteekvak  

Zwart
434111 10 tassen  verp/1
434121 20 tassen  verp/1
434131 30 tassen  verp/1
434181 40 tassen  verp/1
434141 50 tassen  verp/1
434151 60 tassen  verp/1

Showalbum  
• Voor ft A3
• De perfecte map voor archiveren en/ of presenteren van prijslijsten, 

recepten, foto's, offertes, diploma's en muziekstukken
• Mogelijk te personaliseren met zeefdruk in 1 of meerdere kleuren 
• Glasheldere antireflex tassen, niet statisch
• Kunststof omslag, voorzien van een insteekvak
• Kleur: zwart  

434451 12 tassen  verp/1
434461 24 tassen  verp/1

Blauw
434122 20 tassen  verp/1
434132 30 tassen  verp/1
434182 40 tassen  verp/1
434142 50 tassen  verp/1
434172 100 tassen  verp/1

434161 80 tassen  verp/1
434171 100 tassen  verp/1
434191 120 tassen  verp/1
434195 160 tassen  verp/1
434200 200 tassen  verp/1

Toebehoren
A15831 set van 6 tabbladen uit PP  

in 6 kleuren 
 verp/25

A159711 set van 10 transparante 
showtassen 

 verp/10

Toebehoren
A15831 set van 6 tabbladen uit PP  

in 6 kleuren 
 verp/25

A159711 set van 10 transparante 
showtassen 

 verp/10

Toebehoren
A15831 set van 6 tabbladen uit PP in 6 kleuren  verp/25
A159711 set van 10 transparante showtassen  verp/10
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Showalbum  
• Uit generfd kunststof materiaal
• In het midden het unieke Rillstab mechaniek
• Voorzijde voorzien van een transparant insteekvak
• Ruimte- en gewichtbesparend
• Glasheldere antireflex tassen uit PVC
• Bladeren als in een boek
• Kleur: zwart  

Voor ft A5
99519 10 tassen  verp/1
995290 20 tassen  verp/1
99539 30 tassen  verp/1
Voor ft A4
99419 10 tassen  verp/1
99429 20 tassen  verp/1
994390 30 tassen  verp/1
99449 40 tassen  verp/1

Showalbum  
• Voor ft A4
• Met vaste tassen
• Personaliseerbaar: insteektas op de voorzijde  

 Wit
37704S 10 tassen  verp/12
37714S 20 tassen  verp/12
37734S 40 tassen  verp/6
37744S 60 tassen  verp/6
37764S 100 tassen  verp/4
Zwart
37705 10 tassen   verp/12
37715 20 tassen  verp/12
37735 40 tassen  verp/6
37745 60 tassen  verp/6
37765 100 tassen  verp/4

Showalbum  
• Voor ft A4
• Met vaste tassen  

10 tassen
37900S rood  verp/12
37902B blauw  verp/12
37905B zwart  verp/12
20 tassen
37910S rood  verp/12
37912B blauw  verp/12
37915B zwart  verp/12

Showalbum  
• Voor ft A4
• Met vaste tassen
• Geassorteerde kleuren: roze, blauw en zwart  

37929 30 tassen  verp/12
37939 40 tassen  verp/12

Showalbum  
• Voor ft A4
• Met vaste tassen
• Geassorteerde transparante kleuren:  

rood, paars, blauw, oranje, transparant en groen  

31009 10 tassen  verp/12
31019 20 tassen  verp/12

Voor ft A3
99319 12 tassen  verp/1
993390 24 tassen  verp/1
99359  36 tassen  verp/1

30 tassen
37920S rood  verp/12
37922B blauw  verp/12
37925B zwart  verp/12
40 tassen
37930S rood  verp/12
37932B blauw  verp/12
37935B zwart  verp/12
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L-mappen uit kunststof

IN
STEEKM

A
PPEN

L-map WOW  
• Voor ft A4
• Uit PP van 200 micron
• Met een nieuw geometrisch design
• Copysafe
• Capaciteit: 40 vel (80 g/m²)
• Geassorteerde WOW kleuren: geel, roze, paars, groen, ijsblauw  en 

blauw  

4050099   verp/6

L-map Premium  
• Voor ft A4
• Extra sterke premium kwaliteits- 

zichtmap voor intensief dagelijks  
gebruik

• Voor het opbergen van belangrijke documenten
• Robuuste, 0,15 mm dikke PVC folie voorkomt beschadiging van de 

inhoud
• Sterke lasnaad aan onderzijde
• Extra grote uitsnijding voor gemakkelijk openen
• Opening aan boven-en rechterzijde
• Pak van 100 stuks  

4106002 glashelder  verp/1
4100003 gekorreld  verp/1

L-map Premium  
• Voor ft A4
• Uit PP
• Zichtmappen met lasnaad

• Copysafe
• Gekorreld
• Pak van 100 stuks  

4000003 120 micron  verp/1
4060000 160 micron  verp/1

L-map  
• Voor ft A4
• Uit PVC hardfolie van 

premium kwaliteit van 150 
micron

• Stevig geplakte randen en 
een uitsnijding

• Met versterkte geplakte 
rand aan onderzijde 

• Pak van 100 stuks  

4153000 transparant  verp/1
4153025 rood  verp/1
4153055 groen  verp/1
4153035 blauw  verp/1

L-map re:cycle  
• Voor ft A4
• Aantrekkelijke, premium kwaliteit 

zichtmap
• Uit 100 % gerecycleerde PP en 

100 % recycleerbaar
• Voor dagelijks gebruik
• Transparant
• Copysafe
• Capaciteit: 40 vel (80 g/m²)
• Pak van 100 stuks  

4011003   verp/1

L-map  
• Voor ft A4
• Uit PP, zware uitvoering
• Copysafe
• Makkelijke toegang tot  

documenten dankzij  
uitsnijding

• Opening aan boven- en  
rechterzijde 

• Doos van 100 stuks  

Glashelder
562180T 105 micron  verp/1
Gekorreld
548320T 105 micron  verp/1
54870 160 micron  verp/1

L-map Economy  
• Voor ft A4
• Uit PP van 85 micron
• Transparant gekorreld
• Makkelijke toegang tot documenten  

dankzij uitsnijding
• Opening aan boven- en rechterzijde 
• Doos van 100 stuks  

54852   verp/1



pergamy.com

PRESENTATIE- 
PRODUCTEN

L-map
• Voor ft A4
• Uit PP van 90 micron
• Gekorreld

901668 doos van 100 stuks  verp/1
901667 pak van 100 stuks  verp/1

L-map
• Voor ft A4
• Uit PP van 90 micron
• Gekorreld
• Doos van 100 stuks
• Geassorteerde kleuren

901682   verp/1

L-map
• Voor ft A4
• Uit PP van 120 micron
• Gekorreld
• Pak van 25 stuks

901671 geel  verp/1
901669 rood  verp/1
901672 groen  verp/1
901670 blauw  verp/1

L-map
• Voor ft A4
• Uit PP van 120 micron
• Gekorreld

901674 pak van 25 stuks  verp/1
901675 pak van 100 stuks  verp/1

U-mapje
• Uit PP van 120 micron
• Gekorreld

901723 ft creditkaart, pak van 100 stuks  verp/1
901722 ft A7, pak van 100 stuks  verp/1
901720 ft A6, pak van 100 stuks  verp/1
901719 ft A5, pak van 100 stuks  verp/1
901718 ft A4, doos van 100 stuks  verp/1

EEN BESCHERMD PROJECT GEEFT U GEMOEDSRUST.
Ontdek het assortiment Pergamy presentatieproducten.
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L-mappen uit kunststof

L-mappen uit karton

IN
STEEKM
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PPEN

L-map Shine  
• Voor ft A4
• Uit PP van 120 micron
• Glashelder
• Transparant
• Pak van 10 stuks  

1206593 geel  verp/1
1206595 rood  verp/1
1206596 groen  verp/1
1206591 blauw  verp/1

L-map Style  
• Voor ft A4
• Uit stevige, glasheldere  

PVC van 150 micron
• Met verstevigde randen  

met grijpgat
• Geassorteerde kleuren: geel, 

rood, paars, groen en blauw
• Pak van 10 stuks  

6861520   verp/1

Presentatiemap A4/A3  
• Voor ft A4 of ft A3 liggend
• Uit glashelder glanzend PP van  

200 micron 
• 100 % recycleerbaar
• Met uitsnijding voor visitekaartje en wit etiket voor personalisatie
• Geassorteerde transparante kleuren: blauw, violet, groen, geel, 

roze en gerookt
• Capaciteit: 50 vel ft A4 of 30 vel ft A3
• Pak van 12 stuks  

511009   verp/1

L-map met venster Forever®  
• Voor ft A4 (22 x 31 cm)
• Uit gerecycleerd karton van 

120 g/m²

Pak van 10 stuks
50200E geassorteerde kleuren: felblauw, felgroen, 

fuchsia, geel, grasgroen, lichtblauw, lila, oranje, 
rood en wit 

 verp/1

Pak van 25 stuks
50250E geassorteerde kleuren: felblauw, felgroen, 

fuchsia, geel, grasgroen, lichtblauw, lila, oranje, 
rood en wit 

 verp/1

L-map Forever®  
• Voor ft A4 (22 x 31 cm)
• Uit karton van 290 g/m²
• Met verticale en horizontale bedrukking
• Kleur: blauw  

48106E  verp/25

Insteekmap Secolor  
• Voor ft A4 (31 x 22 cm)
• De voorzijde van de insteekmap  

is als driehoek uitgevoerd,  
waardoor de opgeborgen documenten direct zichtbaar zijn

• Capaciteit: 0,5 cm
• Uit zuur- en chloorvrij Colorkraft karton van 270 g/m²  

3153304 gems*  verp/10
3153306 geel  verp/10
3153315 rood*  verp/10
3153308 groen  verp/10
3153302 blauw  verp/10
3153307 grijs*  verp/10

L-map Tarifold  
• Voor ft A4 
• Uit glashelder glanzend  

PP van 180 micron 
• 100 % recycleerbaar
• Met handige inkeping
• Dankzij de transparante kleuren zijn opgeborgen documenten 

eenvoudig te herkennen
• Geassorteerde kleuren: transparant, geel, roze, paars, groen en blauw
• Pak van 6 stuks  

511529   verp/6

3153104 gems*  verp/100
3153106 geel  verp/100
3153115 rood*  verp/100
3153108 groen  verp/100
3153102 blauw  verp/100
3153107 grijs*  verp/100

L-map met venster  
Forever® Pastel  
• Voor ft A4 (22 x 31 cm)
• Uit gerecycleerd karton van 120 g/m²
• Geassorteerde kleuren: wit, geel,  

oranje, lichtgroen en lichtblauw
• Pak van 25 stuks  

50260E   verp/1

50100E geassorteerde kleuren: felblauw, felgroen, fuchsia, geel, 
grasgroen, lichtblauw, lila, oranje, rood en wit 

 verp/1

50105E rood  verp/1
50107E lichtgroen  verp/1
50106E lichtblauw  verp/1

Pak van 100 stuks
50110E wit  verp/1
50109E geel  verp/1
50104E oranje  verp/1
50108E roze  verp/1



220 x 310mm
120g 100

New!

ORGANISEREN MET EEN VLEUGJE KLEUR. 
Ontdek het nieuwe assortiment L-mappen uit karton van Pergamy.

KARTONNEN INSTEEKMAP MET VENSTER
Comfortabele en lichte map met transparant  
venster dat zicht biedt op het eerste blad.  
Archiveer uw documenten en draag ze overal  
optimaal met u mee. Gebruik een andere kleur  
voor verschillende types documenten en  
vind meteen wat u zoekt.

Presenteer uw  
documenten met een  
vleugje kleur.
Pergamy momenten.

Ontdek wat Pergamy voor u in petto heeft.

pergamy.com

• Voor ft A4 (22 x 31 cm)
• Uit papier van 120 g/m2

• Met venster
• Pak van 100 stuks

Venster

901157 wit  verp/1
901151 geel  verp/1
901152 groen verp/1
901153 rood verp/1
901154 blauw verp/1
901162 oranje verp/1
901166 fuchsia verp/1
901160 lichtroze verp/1
901156 lichtblauw verp/1
901158 lichtgroen verp/1
901159 lichtgeel verp/1
901164  geassorteerde lichte kleuren verp/1
901165P  geassorteerde felle kleuren verp/1
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Klemmappen

Snelhechtmappen
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Klemmap DURACLIP  
Original 30 en Original 60  
• Voor ft A4
• Met transparant voorblad
• Clip uit metaal met 5 jaar 

garantie  

Original 30, capaciteit: 30 vel
D220002 wit  verp/25
D220004 geel  verp/25
220009 oranje  verp/25
D220003 rood  verp/25
D220005 groen  verp/25
D220006 blauw  verp/25
D220007 donkerblauw  verp/25
D220032 petrol  verp/25
D220010 grijs  verp/25
D220001 zwart  verp/25
D220000 geassorteerde kleuren: wit, rood, lichtblauw, grijs en 

donkergroen 
 verp/25

:Original 60, capaciteit: 60 vel
D220902 wit  verp/25
D220904 geel  verp/25
D220903 rood  verp/25
D220905 groen  verp/25
D220907 donkerblauw  verp/25
D220901 zwart  verp/25
D220900 geassorteerde kleuren: wit, rood, lichtblauw, grijs en 

donkergroen 
verp/25

Klemmap DURACLIP  
Original 30  
• Voor ft A4
• Capaciteit: 30 vel
• Met transparant voorblad
• Clip uit metaal met 5 jaar garantie
• Liggend
• Kleur: donkerblauw  

D224607   verp/25

Klemmap SWINGCLIP  
• Voor ft A4
• Capaciteit: 30 vel
• Uit transparante, flexibele 

hardfolie
• Met ellipsvormige, zijdelings 

draaiende kunststofklem  

Opaak 
D226002 wit  verp/25
D226004 geel  verp/25
D226003 rood  verp/25
D226005 groen  verp/25
D226007 donkerblauw  verp/25
D226001 zwart  verp/25
Transparant 
D226009 oranje  verp/25
D226035 rood  verp/25
D226032 groen  verp/25
D226014 lichtblauw  verp/25
D226006 blauw  verp/25
D226000 geassorteerde kleuren: zwart, rood, geel, groen en 

blauw 
 verp/25

Klemmap  
• Voor ft A4
• Sterke clip uit metaal
• Met mat transparant 

voorblad uit PVC
• Gekleurde achterkant  

Capaciteit: 25 vel,  
rug van 3 mm
356408 rood  verp/25
356386 blauw  verp/25
356394 zwart  verp/25

Klemmap ColorClip WOW  
• Voor ft A4
• Uit PP
• Met een nieuw geometrisch design
• Handige klemsluiting houdt het papier op zijn plaats
• Capaciteit: 30 vel  

4185001 wit   verp/10
4185016 geel   verp/10
4185023 roze   verp/10
4185062 paars   verp/10

Snelhechtmap  
• Voor ft A4
• Uit PP
• Met transparant voorblad en 

etiketvenster over de gehele 
lengte van de map

• Uitsnijding in de voorzijde om 
gemakkelijk te kunnen bladeren  

D252302 wit  verp/25
D252304 geel  verp/25
D252309 oranje  verp/25
D252303 rood  verp/25
D252312 lila  verp/25
D252335 paars  verp/25

D252300 geassorteerde kleuren: zwart, rood, geel, groen en  
donkerblauw 

 verp/25

D252305 groen  verp/25
D252320 turkoois  verp/25
D252306 blauw  verp/25
D252307 donkerblauw  verp/25
D252310 grijs  verp/25
D252301 zwart  verp/25

Capaciteit: 40 vel,  
rug van 6 mm
356432 rood  verp/25
356416 blauw  verp/25
356424 zwart  verp/25

4185099 geassorteerde kleuren: 4 x geel, 4 x roze, 4 x paars,  
4 x groen, 4 x ijsblauw en 5 x blauw 

 verp/25

4185054 groen   verp/10
4185051 ijsblauw   verp/10
4185036 blauw   verp/10
4185095 zwart   verp/10



pergamy.com

Snelhechtmap
• Voor ft A4
• Uit PP van 170 micron
• Achterkant gekleurd, voorkant transparant

Pak van 5 stuks
901642 wit  verp/1
901655 geel  verp/1
901659 oranje  verp/1
901647 rood  verp/1
901661 groen  verp/1
901652 blauw  verp/1
901649 donkerblauw  verp/1
901645 grijs  verp/1
901657 zwart  verp/1
901663 geassorteerde kleuren  verp/1
Pak van 10 stuks
901664 geassorteerde kleuren  verp/1
Pak van 25 stuks
901644 wit  verp/1
901656 geel  verp/1
901660 oranje  verp/1
901648 rood  verp/1
901662 groen  verp/1
901653 blauw  verp/1
901650 donkerblauw  verp/1
901654 paars  verp/1
901646 grijs  verp/1
901658 zwart  verp/1

PLASTIC
INSTEEKMAPPEN

EEN BESCHERMD PROJECT GEEFT U GEMOEDSRUST. 
Ontdek het assortiment plastic insteekmappen van Pergamy.
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Snelhechtmappen
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Snelhechtmap  
• Met uitsnijding
• Achterkant gekleurd,  

voorkant transparant  

Ft A5, doos van 25 stuks
419735 blauw verp/1
Ft A4
432035 wit  verp/25
432037 geel  verp/25
432038 oranje  verp/25
432033 rood  verp/25
432034 groen  verp/25
432032 blauw  verp/25
432036 grijs  verp/25
432031 zwart  verp/25

Snelhechtmap  
• Voor ft A4
• Uit hardfolie
• Voor het opbergen van  

geperforeerde showtassen
• Met transparant voorblad, etiketvenster over de gehele lengte 

van de map en een ingang voor hangrails
• Extra breed  

D257002 wit  verp/50
D257004 geel  verp/50
D257003 rood  verp/50
D257005 groen  verp/50
D257006 blauw  verp/50
D257010 grijs  verp/50
D257001 zwart  verp/50

Snelhechtmap  
• Voor ft A4
• Gekleurde voor- en achter- 

zijde, met kunststof over 
trokken hechtmechanisme

• Met etiketvenster in visite- 
kaartformaat 90 x 57 mm op  
voorzijde en op binnentas  
op de achterzijde  

D250003 rood  verp/25
D250006 blauw  verp/25
D250001 zwart  verp/25

Organisatiehechtmap  
DIVISOFLEX  
• Met 5 gekleurde onderverdelingen en tabs
• Voorblad transparante zichttas voor ft A4 met blanco 

inhoudsopgave
• Met etiketvenster over de gehele  

lengte van de map
• Rugzijde uit blauwe folie
• Hechtmechanisme in elke onder- 

verdeling met inschuifkanaal voor  
hangrails  

D255706   verp/5

Snelhechtmap extra 
breed  
• Voor ft A4
• Transparant voorblad  

met A4 insteektas
• Met driedelig etiket- 

venster op de rug  

D268102 wit  verp/25
D268104 geel  verp/25
D268109 oranje  verp/25
D268134 roze  verp/25

Snelhechtmap Economy  
• Voor ft A4
• Kan opgeborgen worden in 

ordners of in een kast voor 
hangmappen

• 11-gaatsperforatie
• Kleur: blauw  

D256106   verp/50

Personaliseerbare snelhechtmap DURAPLUS  
• Voor ft A4
• Transparant voorblad met A4 insteektas
• Met etiketvenster over de gehele lengte van  

de map
• Achterkant gekleurd, voorkant transparant  

D257902 wit  verp/25
D257904 geel  verp/25
D257903 rood  verp/25
D257905 groen  verp/25
D257906 blauw  verp/25
D257910 grijs  verp/25
D257901 zwart  verp/25

D268103 rood  verp/25
D268112 paars  verp/25
D268106 blauw  verp/25
D26811 zwart  verp/25
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Hechtmap  
• Met metalen snelhechter (glijder)
• Uit karton van 300 g/m²  

Ft 18,2 x 23 cm (voor ft schrift)
1001 blauw  verp/100
Ft 25 x 32 cm (voor ft A4)
1188 gems  verp/100
1184 geel  verp/100
1185 oranje  verp/100
1182 kers  verp/100
1183 groen  verp/100
1181 blauw  verp/100
1189 grijs  verp/100
1180A geassorteerde kleuren: rood, oranje, gems, groen 

en blauw
 verp/100

Hechtmap  
• Ft A4 (26,5 x 31,8 cm)
• Met metalen snelhechter (glijder)
• Uit karton van 275 g/m²
• Met lijnbedrukking  

100332C gems  verp/50
100332J geel  verp/50
100332O oranje  verp/50
100332R rood  verp/50
100332V groen  verp/50
100332B blauw  verp/50
100332G grijs  verp/50

Secolor Duplexmap  
• Ft 34,8 x 25 cm
• 2 in 1: dossiermap én snelhechtmap
• Voor folio formaat
• Uit zuurvrij Colorkraft karton van 225 g/m²
• Capaciteit: 2 cm 

3174604 gems  verp/10
3174606 geel  verp/10
3174615 rood  verp/10

Rapportenmap JalemaClip  
• Ft 31,5 x 24 cm
• Uit PVC
• Dubbel, transparant voorblad voor een A4-vel voor personalisatie
• Achterpagina met insteekvak voor enkele losse documenten
• Met flexibele zwarte JalemaClip 
• Capaciteit: 1,5 cm  

1021515 rood  verp/10
1021502 blauw  verp/10
1021519 zwart  verp/10

Secolor Clipmap  
• Met de Jalema Clipmap kunt u eenvoudig documenten in- en  

uitvoegen en doorbladeren
• Uit zuurvrij en chloorvrij Colorkraft karton van 270 g/m²
• Extra klep om bv. als bladwijzer, afdekklep of indicatiestrook  

te gebruiken
• Capaciteit: 2,5 cm  

Ft A4 (31 x 25/23 cm)
3103304 gems  verp/10
3103306 geel  verp/10
3103315 rood  verp/10
3103308 groen  verp/10
3103302 blauw  verp/10
3103307 grijs  verp/10
3103104 gems  verp/50
3103106 geel  verp/50
3103115 rood  verp/50
3103108 groen  verp/50
3103102 blauw  verp/50
3103107 grijs  verp/50

Ft folio (35 x 25/23 cm)
3103704 gems  verp/10
3103706 geel  verp/10
3103715 rood  verp/10
3103708 groen  verp/10
3103702 blauw  verp/10
3103707 grijs  verp/10
3103504 gems  verp/50
3103506 geel  verp/50
3103515 rood  verp/50
3103508 groen  verp/50
3103502 blauw  verp/50
3103507 grijs  verp/50

Secolor Clipexmap  
• Uit zuurvrij en chloorvrij Colorkraft karton van 270 g/m²
• Met documentvriendelijke en petrolkleurige Jalema Clipex  

als hechtmechaniek
• Zonder weekmakers zodat documenten die lang bewaard  

moeten blijven, niet aangetast worden
• Geschikt voor lange bewaartermijn (langer dan 100 jaar)
• Extra klep om bv. als bladwijzer,  

afdekklep of indicatiestrook  
te gebruiken

• Capaciteit: 2,5 cm  

Ft A4 (31 x 25/23 cm)
3104104 gems* verp/10
3104115 rood verp/10
3104102 blauw verp/10
3104107 grijs*  verp/10

3174608 groen  verp/10
3174602 blauw  verp/10
3174607 grijs  verp/10

Ft folio (35 x 25/23 cm)
3106315 rood verp/10
3106302 blauw verp/10
3106307 grijs* verp/10
3106115 rood  verp/50
3106102 blauw  verp/50
3106107 grijs*  verp/50

*
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Inlegmap Super 80  
• Voor ft A4 (22 x 31 cm)
• Uit papier van 80 g/m²
• Pak van 250 stuks  

830002E gems  verp/1
830005E geel  verp/1
830007E oranje  verp/1
830003E roze  verp/1
830012E rood  verp/1
830016E paars  verp/1
830004E groen  verp/1
830006E blauw  verp/1
830009E grijs  verp/1
830000E geassorteerde kleuren: gems, geel, roze, groen en 

lichtblauw 
 verp/1

Inlegmap Rock"s 80  
• Voor ft A4 (22 x 31 cm)
• Uit papier van 80 g/m²
• Pak van 100 stuks  

800017E wit  verp/1
800011E geel  verp/1
800014E havana  verp/1
800026E oranje  verp/1
800020E roze  verp/1
800016E framboos  verp/1
800012E rood  verp/1
800008E paars  verp/1
800013E groen  verp/1
800004E dennengroen  verp/1
800019E blauw  verp/1
800009E grijs  verp/1
800018E zwart  verp/1
800001E geassorteerde kleuren: citroengeel, okergeel, havana, 

roze, rood, framboos, paars, groen, blauw en grijs 
 verp/1

Inlegmap Flash 80  
• Voor ft A4 (22 x 31 cm)
• Uit gerecyleerd papier van 80 g/m²
• Geassorteerde kleuren: ivoor, geel, oranje, rood, fuchsia, lila, 

lindegroen, groen, donkerblauw en bruin
• Pak van 30 stuks  

150100E   verp/1

Inlegmap Rock"s 80  
• Voor ft A4 (22 x 31 cm)
• Uit papier van 80 g/m²
• Capaciteit: 100 vel
• Pak van 30 stuks  

807011E geel  verp/1
807026E oranje  verp/1
807020E roze  verp/1
807016E framboos  verp/1
807012E rood  verp/1
807008E paars  verp/1
807013E groen  verp/1
807019E blauw  verp/1
807001E geassorteerde kleuren: okergeel, citroengeel, havana, 

roze, framboos, rood, paars, groen, blauw en grijs 
 verp/1

Dossiermap Forever® 170  
• Voor ft A4 (24 x 32 cm)
• Uit karton van 170 g/m²
• 100 % gerecycleerd
• Pak van 100 stuks  

420002E gems  verp/1
420005E geel  verp/1
420007E oranje  verp/1
420003E roze  verp/1
420012E rood  verp/1
420020E fuchsia  verp/1
420016E paars  verp/1
420013E lichtgroen  verp/1
420004E groen  verp/1
420006E lichtblauw  verp/1
420010E donkerblauw  verp/1
420009E grijs  verp/1
420000E geassorteerde kleuren: lichtblauw, blauw, ivoor, grijs, 

geel, paars, oranje, roze, rood en groen 
 verp/1

Dossiermap Forever® 170  
• Voor ft A4 (24 x 32 cm)
• Uit karton van 170 g/m²
• Met zichtrand
• Pak van 100 stuks  

421002E gems  verp/1
421005E geel  verp/1
421007E oranje  verp/1
421012E rood  verp/1
421004E groen  verp/1
421006E blauw  verp/1
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Dossiermap Super 160  
• Voor ft A4 (24 x 32 cm)
• Uit karton van 160 g/m²
• Pak van 100 stuks  

340002E gems  verp/1
340005E geel  verp/1
340007E oranje  verp/1
340003E roze  verp/1
340012E rood  verp/1
340008E lila  verp/1
340004E zachtgroen  verp/1
340021E felgroen  verp/1
340006E lichtblauw  verp/1
340010E donkerblauw  verp/1
340000E geassorteerde kleuren: gems, geel, oranje, roze, rood, 

lila, lichtgroen, grijs, lichtblauw en donkerblauw 
 verp/1

Dossiermap Rock"s 210  
• Voor ft A4 (24 x 32 cm)
• Uit papier van 210 g/m²
• Pak van 10 stuks  

217117E wit  verp/1
217111E geel  verp/1
217126E oranje  verp/1
217120E fuchsia  verp/1
217116E framboos  verp/1
217112E rood  verp/1
217108E paars  verp/1
217113E groen  verp/1
217104E dennengroen  verp/1
217119E blauw  verp/1
217109E grijs  verp/1
217118E zwart  verp/1
217001E geassorteerde kleuren: citroengeel, okergeel, 

havana, roze, rood, framboos, paars, groen, blauw 
en grijs 

 verp/1

Dossiermap Super 160  
• Voor ft A4 (24 x 32 cm)
• Uit karton van 160 g/m²
• Harde kaft
• Met 1 zijklep
• Pak van 100 stuks  

348025E gems  verp/1
348005E geel  verp/1
348003E roze  verp/1
348004E groen  verp/1
348006E lichtblauw  verp/1
348000E geassorteerde kleuren: gems, geel, roze, groen en 

lichtblauw 
 verp/1

Dossiermap Super 210  
• Voor ft A4 (24 x 32 cm)
• Uit karton van 210 g/m²
• Harde kaft
• Met 1 zijklep
• Pak van 50 stuks  

339002E gems  verp/1
339005E geel  verp/1
339007E oranje  verp/1
339003E roze  verp/1
339012E rood  verp/1
339004E groen  verp/1
339006E lichtblauw  verp/1
339000E geassorteerde kleuren: gems, geel, roze, groen en 

lichtblauw 
 verp/1

Dossiermap Forever®  
• Voor ft A4 (24 x 32 cm)
• Uit gerecycleerd karton van 290 g/m²
• Met 2 kleppen
• Met voorbedrukte lijnen, horizontaal en verticaal  

445009E geel  verp/50
445003E rood  verp/50
445013E groen  verp/50
445006E blauw  verp/50
445000E geassorteerde kleuren: geel, rood, groen en blauw  verp/50

Dossiermap Super 210  
• Voor ft A4 (24 x 32 cm)
• Uit karton van 210 g/m²
• Met 2 kleppen
• Met voorbedrukte lijnen, horizontaal en 

verticaal
• Pak van 50 stuks  

335002E gems  verp/1
335005E geel  verp/1
335007E oranje  verp/1
335003E roze  verp/1
335008E rood  verp/1
335004E groen  verp/1
335006E blauw  verp/1
335000E geassorteerde kleuren: gems, geel, roze, groen en 

lichtblauw 
 verp/1
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Dossiermap Forever®  
• Uit karton van 280 g/m²
• Met 3 kleppen
• Met voorbedrukte lijnen, horizontaal en verticaal  

Dossiermap Super 210  
• Voor ft A4 (24 x 32 cm)
• Uit karton van 210 g/m²
• Met 3 kleppen
• Met voorbedrukte lijnen, horizontaal en verticaal
• Capaciteit: 200 vel  

235002E gems  verp/50
235005E geel  verp/50
235004E groen  verp/50
235006E lichtblauw  verp/50
235000E geassorteerde kleuren: gems, geel, roze, groen en 

lichtblauw 
 verp/50

Dossiermap Punchy +  
• Voor ft A4 (24 x 32 cm)
• Uit glanskarton van 375 g/m² 
• Met 3 kleppen
• Kan in een ordner met hefboom geplaatst worden
• Op de kaft is er ruimte om de inhoud te noteren  

447105E rood  verp/25
447103E anijsgroen  verp/25
447102E blauw  verp/25
447100E geassorteerde kleuren: geel, oranje, roze, rood, groen 

en lichtblauw 
 verp/25

Ft folio (24 x 35 cm), doos van 25 stuks  
449000E geassorteerde pastelkleuren: geel, rood, groen, blauw 

en lichtgrijs
 verp/1

Ft A4 (24 x 32 cm), pak van 10 stuks
44800E geassorteerde kleuren: geel, rood, groen, blauw en 

lichtgrijs  
 verp/1

Ft folio (24 x 35 cm),  
doos van 50 stuks
449002E  gems  verp/1
449005E geel  verp/1
449009E oranje  verp/1
449003E rood  verp/1
449013E lichtgroen  verp/1
449006E lichtblauw  verp/1
449019E lichtgrijs  verp/1

Dossieromslag Secolor  
• Uit Colorkraft karton van 225 g/m²
• Perfect in combinatie met Alzicht hangmappen  

Ft A4 (22,5 x 31 cm) 
3163104 gems*  verp/25
3163106 geel  verp/25
3163115 rood  verp/25
3163108 groen  verp/25
3163102 blauw  verp/25
3163107 grijs*  verp/25

Dossiermap Secolor Mammoet  
• Voor ft 36 x 25 cm
• Uit zuur- en chloorvrij Colorkraft karton van 270 g/m²
• Met royale stofkleppen aan 3 zijden (lange zijde voorbedrukt voor 

het maken van notities, inhoudsindicaties, enz.)
• Capaciteit: 2,5 cm  

3183804 gems*  verp/10
3183806 geel  verp/10
3183815 rood*  verp/10
3183808 groen  verp/10
3183802 blauw  verp/10
3183807 grijs*  verp/10
318364 gems*  verp/50
3183606 geel  verp/50
3183615 rood*  verp/50
3183608 groen  verp/50
3183602 blauw  verp/50
3183607 grijs*  verp/50

Dossiermap Rock"s 210  
• Voor ft A4 (24 x 32 cm) of ft A3
• Met dubbele omslag 
• Uit karton van 210 g/m²
• Geassorteerde kleuren: geel, rood, paars, groen en blauw
• Pak van 25 stuks  

415000E   verp/1

Ft folio (22,5 x 34,8 cm) 
3163504 gems*  verp/25
3163506 geel  verp/25
3163515 rood  verp/25
3163508 groen  verp/25
3163502 blauw  verp/25
3163507 grijs*  verp/25

Ft A4 (24 x 32 cm),  
doos van 50 stuks 
448002E gems  verp/1
448005E geel  verp/1
448009E oranje  verp/1
448003E rood  verp/1
448013E lichtgroen  verp/1
448006E lichtblauw  verp/1
448019E lichtgrijs  verp/1
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Dossiermap  
• Uit karton van 300 g/m²
• Met overslag van 1 cm
• Pak van 100 stuks  

Ft A4 (25,2 x 31,8 cm)
1033404 gems   verp/1
1033406 geel  verp/1
1033413 oranje  verp/1
1033421 roze  verp/1
1033415 rood  verp/1
1033408 groen  verp/1
1033402 blauw  verp/1
1033407 grijs  verp/1
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Dossiermap  
• Uit 100 % gerecycleerd karton van 

275 g/m²
• Met 3 kleppen
• Voorzien van een lijnbedrukking
• Capaciteit: 200 vel  

Ft A4 (24 x 31,8 cm)
100333C gems  verp/50
100333J geel  verp/50
100333O oranje  verp/50
100333K roze  verp/50
100333R rood  verp/50
100333V groen  verp/50
100333B blauw  verp/50
100333G grijs  verp/50

Ft folio (23,3 x 35 cm)
100323C gems   verp/50
100323J geel  verp/50
100323O oranje  verp/50
100323K roze  verp/50
100323R rood  verp/50
100323V groen  verp/50
100323B blauw  verp/50
100323G grijs  verp/50

Ft A4 (24 x 31,8 cm)
100333A geassorteerde kleuren: gems, citroengeel,  

donkerrood, lichtblauw en lichtgroen 
 verp/50

Ft folio (25 x 35 cm)
1032404 gems  verp/1
1032406 geel  verp/1
1032421 roze  verp/1
1032415 rood  verp/1
1032408 groen  verp/1
1032402 blauw  verp/1
1032407 grijs  verp/1

Dossiermap  
• Voor ft A4 (24,5 x 31,5 cm)
• Uit karton van 180 g/m²
• Met overslag van 1 cm
• Pak van 100 stuks  

2013404 gems  verp/1
2013406 geel  verp/1
2013413 oranje  verp/1
2013411 roze  verp/1
2013415 rood  verp/1

Dossiermap  
• Voor ft A4 (22,1 x 31 cm)
• Uit papier van 80 g/m²
• Met gelijke kanten
• Pak van 250 stuks  

2103404 gems  verp/1
2103406 geel  verp/1
2103413 oranje  verp/1
2103411 roze  verp/1
2103408 groen  verp/1
2103402 blauw  verp/1

Dossiermap  
• Voor ft A4 (22 x 31,5 cm)
• Uit karton van 180 g/m²
• Met gelijke kanten
• Pak van 100 stuks  

2113404 gems  verp/1
2113406 geel  verp/1
2113413 oranje  verp/1
2113411 roze  verp/1
2113415 rood  verp/1

Dossiermap  
• Voor ft A4 (22 x 31 cm)
• Uit papier van 60 g/m²
• Pak van 250 stuks  

903369 gems  verp/1
903326 geel  verp/1
903342 oranje  verp/1
903350 roze  verp/1
903334 rood  verp/1
903377 lila  verp/1
903318 groen  verp/1
903296 blauw  verp/1
903385 geassorteerde kleuren: geel, roze, rood, lichtgroen en 

lichtblauw 
 verp/1

Dossiermap  
• Voor ft A4 (24 x 32 cm)
• Uit papier van 180 g/m²
• Pak van 100 stuks  

903237 gems  verp/1
903199 geel  verp/1
903210S oranje  verp/1
903229 roze  verp/1
903202 rood  verp/1
903253 lila  verp/1
903180 groen  verp/1
903172 blauw  verp/1
903245 donkerblauw  verp/1
903261 grijs  verp/1
903288 geassorteerde kleuren: rood, roze, groen, geel en blauw  verp/1

2113412 lila  verp/1
2113408 groen  verp/1
2113402 blauw  verp/1
2113407 grijs  verp/1

2013412 lila  verp/1
2013408 groen  verp/1
2013402 blauw  verp/1
2013407 grijs  verp/1
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Dossiermappen uit karton

Documentenmappen uit karton

Dossiermap  
• Uit gerecycleerd karton 

van 300 g/m²
• Met 3 kleppen  

Ft schrift (18,2 x 22,5 cm)
1058 gems   verp/50
1054 geel  verp/50
1055 oranje  verp/50
1052 kers  verp/50
1053 groen  verp/50
1051 blauw  verp/50
1050A geassorteerde kleuren: gems, oranje, rood, groen en 

blauw (10 stuks van elke kleur)
 verp/50

Ft A4 (24 x 32 cm)
1198 gems  verp/50
1194 geel  verp/50
1195 oranje  verp/50
1192 kers  verp/50
1193 groen  verp/50
1191 blauw  verp/50
1199 grijs  verp/50
1190A geassorteerde kleuren: gems, oranje, rood, groen en 

blauw (10 stuks van elke kleur) 
 verp/50

Ft folio (23,7 x 34,7 cm) 
1078 gems  verp/50
1074 geel  verp/50
1075 oranje  verp/50
1072 kers  verp/50
1073 groen  verp/50
1071 blauw  verp/50
1079 grijs  verp/50
510299 geassorteerde kleuren, pak van 25 stuks  verp/1
1070A geassorteerde kleuren: gems, oranje, rood, groen en 

blauw (10 stuks van elke kleur)
 verp/50

Dossiermap  
• Voor ft A4
• Uit 100 % gerecycleerd  

karton van 250 g/m²
• Met 3 kleppen  

30204 geel  verp/50
30205 oranje  verp/50
30218 lila  verp/50
30211 fuchsia  verp/50
30203 groen  verp/50
30233 donkergroen  verp/50
30214 turkoois  verp/50
30202 blauw  verp/50
30232 donkerblauw  verp/50
30207 grijs  verp/50
302FS geassorteerde kleuren: donkergroen, donkerblauw, 

paars, turkoois, roze, grijs, oranje, geel, lichtgroen en 
blauw (5 stuks van elke kleur) 

 verp/50

Dossiermap  
• Uit gerecycleerd karton van 

300 g/m²
• Met gelijke kanten  

Ft A4 (24 x 32 cm)
1158 gems  verp/100
1154 geel  verp/100
1155 oranje  verp/100
1152 kers  verp/100
1153 groen  verp/100
1151 blauw  verp/100
1159 grijs  verp/100
1150A geassorteerde kleuren: rood, oranje, geel, groen en 

blauw 
 verp/100

Ft folio (23,7 x 34,7 cm) 
1138 gems  verp/100
1132 kers  verp/100
1133 groen  verp/100
1131 blauw  verp/100
1139 grijs  verp/100

Documentenmap Forever®  
• Voor ft A4 (24 x 32 cm)
• Uit gerecycleerd karton van 290 g/m²
• Capaciteit: 200 vel
• Pak van 5 stuks 
• Geassorteerde kleuren: geel, roze, rood, groen en blauw  

46971E   verp/1

Documentenmap Pocket File  
• Voor ft folio (24,5 x 34,8 cm)
• Bestaat uit 1 tas, een overslaande klep met lijnbedrukking en een 

uitrekbare rug
• Uit gepatenteerd Manilla karton van 275 g/m²  

103320C gems  verp/25
103320J geel  verp/25
15842 rood  verp/25
103320V groen  verp/25
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Pocketmap Secolor  
• Uit zuur- en chloorvrij Colorkraft karton van 270 g/m²
• Met dubbele balg aan de korte zijde
• Bovenkant afgeschermd met een royale klep
• Capaciteit: 300 vel  

Ft A4 (31 x 23 cm)
3123304 gems*  verp/10
3123306 geel  verp/10
3123315 rood*  verp/10
3123308 groen  verp/10
3123302 blauw*  verp/10
3123307 grijs*  verp/10
3123104 gems*  verp/50
3123106 geel  verp/50
3123115 rood*  verp/50
3123108 groen  verp/50
3123102 blauw*  verp/50
3123107 grijs*  verp/50
Ft folio (34,8 x 23 cm) 
3123804 gems*  verp/10
3123806 geel  verp/10
3123815 rood*  verp/10
3123808 groen  verp/10
3123802 blauw*  verp/10
3123807 grijs*  verp/10
3123504 gems*  verp/50
3123506 geel  verp/50
3123515 rood*  verp/50
3123508 groen  verp/50
3123502 blauw*  verp/50
3123507 grijs*  verp/50

Uitschuifmap  
• Voor ft A4 (24 x 32 cm)
• Met stof overtrokken karton
• Zonder kleppen
• Uitrekbaar tot 12 cm
• Met riemsluiting en gesp met  

gekartelde rand
• Geassorteerde kleuren: geel, oranje, rood, bordeaux, lichtgroen, 

donkergroen, lichtblauw, donkerblauw, grijs en zwart  

720E   verp/10

Uitschuifmap Balacron  
• Voor ft A4 (24 x 32 cm)
• Rug van 13 cm
• Zonder kleppen, met  

velcrosluiting
• Geassorteerde kleuren:  

wit, geel, rood, bordeaux,  
lichtgroen, donkergroen, lichtblauw, donkerblauw, grijs en zwart  

2640E   verp/10

Uitschuifmap  
• Voor ft A4 (24 x 32 cm)
• Uit kraft karton
• Met riemsluiting en gesp met 

gekartelde rand
• Dikte: 26/10e

• Capaciteit: 1.000 vel (80 g/m²)
• Kleur: beige  

20225E   verp/10

Documentenmap  
Hawaï  
• Uit stevige PP van 300 micron
• Met drukknopsluiting om geen documenten te verliezen onderweg
• Gemakkelijk alle documenten bij elkaar houden op één plek
• Geassorteerde transparante kleuren: transparant, roze, paars, 

groen, blauw en grijs  

Documentenmap Urban  
• Uit PP
• Met labyrint reliëf
• Met drukknopsluiting
• Pak van 5 stuks  

Ft A5 (21 x 14,8 cm), transparant
4104469 roze  verp/1
4104468 blauw  verp/1
4102021 geassorteerde kleuren: groen, paars, oranje, blauw en roze  verp/1
Ft A5 (21 x 14,8 cm), opaak
4104467 rood  verp/1
4104466 zwart  verp/1
4102020 geassorteerde kleuren: zwart, oranje, groen, rood en blauw  verp/1

Ft A4 (21 x 29,7 cm), transparant
4104474 roze verp/1

4104472 blauw verp/1
4102032 geassorteerde kleuren: groen, paars, oranje, blauw en roze verp/1
Ft A4 (21 x 29,7 cm), opaak
4104471 rood verp/1
4104470 zwart verp/1
4102026 geassorteerde kleuren: zwart, oranje, groen, rood en blauw verp/1

4031401 ft A5 (21 x 14,8 cm)  verp/30
4090672 ft A4 (21 x 29,7 cm)  verp/10
4031413 ft DL (22 x 11 cm)  verp/30
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Projectomslag WOW  
• Voor ft A4 (23,5 x 32,2 cm)
• Uit PP van 200 micron met een nieuw geometrisch design
• Met drukknopsluiting
• Capaciteit: 120 A4 vel (80 g/m²)
• Geassorteerde WOW kleuren: geel, roze, paars, groen, ijsblauw en 

blauw  

4469099   verp/6

Opbergtas met rits  
• Uit transparante PVC
• Met ritssluiting
• Pak van 8 stuks
• Geassorteerde kleuren:  

blauw, rood, geel en groen  

509069 ft A6 (16 x 11 cm)  verp/1
509029 ft A5 (22 x 15 cm)  verp/1
509049 ft cheque (23,5 x 10 cm)  verp/1
509009 ft A4 (31,5 x 22,5 cm)  verp/1

Documentenmap  
• Uit transparante PP  

van 200 micron
• Met velcrosluiting
• 100 % gerecycleerd
• Ideaal om plannen, officiële documenten, catalogi, enz. veilig in te 

bewaren 
• Capaciteit: 70 vel (80 g/m²)  

510250 ft A5 (23 x 17,9 cm), pak van 6 stuks  verp/1
510711 ft A4 (31,6 x 24 cm), pak van 5 stuks  verp/1

Documentenmap  
Color Collection  
• Uit transparante PP
• Met velcrosluiting
• Capaciteit: 70 vel
• Geassorteerde kleuren: blauw, rood, geel, groen, paars en  

transparant  

Pak van 6 stuks
510219 ft A7 staand (8 x 11,5 cm)   verp/1
510249 ft A6 staand (11,4 x 15,8 cm)  verp/1
510289 ft A6 (16,5 x 10,9 cm)  verp/1
510259 ft A5 (23 x 17,8 cm)  verp/1
510279 ft cheque (25 x 13,5 cm)  verp/1
Pak van 12 stuks
510209 ft A4 (31,6 x 24 cm)   verp/1

Documentenmap  
• Uit transparante  

PP van 200 micron
• Met drukknopsluiting  

Ft A5 (24 x 17 cm) 
44274 transparant  verp/6
Ft A4 (33,5 x 23,8 cm)
34041B geel  verp/12
34040B rood  verp/12
34043B groen  verp/12
34042B blauw  verp/12
34044B transparant  verp/12
34049 geassorteerde kleuren: rood, blauw, groen en 

transparant 
 verp/12

Documentenmap  
• Voor ft A4 (33,5 x 23,8 cm)
• Uit niet-transparante PP
• Met drukknopsluiting  

38607S blauw  verp/5
38605S zwart  verp/5
38609S geassorteerde kleuren: zwart, grijs, blauw, rood en 

wit 
 verp/5
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Elastomap WOW  
• Voor ft A4 (24 x 32 cm)
• Uit PP van 500 micron

• Met 3 kleppen en elastosluiting
• Capaciteit: 150 vel  

4599001 wit   verp/10
4599016 geel   verp/10
4599023 roze  verp/10
4599062 paars  verp/10
4599054 groen   verp/10
4599051 ijsblauw  verp/10

Elastomap Iderama  
• Voor ft DL (23,5 x 12 cm)
• Uit half doorschijnende PP 5/10e

• Met 3 kleppen en elastosluiting
• Geassorteerde kleuren: geel, oranje, roze, rood, paars, anijsgroen, 

donkergroen, lichtblauw, donkerblauw en zwart  

55770E   verp/10

Elastomap  
• Voor ft A4 (24 x 32 cm)
• Uit ondoorschijnend PP 5/10e

• Met 3 kleppen en elastosluiting
• Met rugetiket  

55822E wit  verp/10
55805E rood  verp/10
55802E blauw  verp/10
55801E zwart  verp/10
55800E geassorteerde kleuren: geel, oranje, roze, rood, 

paars, groen, turkoois, lichtblauw, donkerblauw en 
zwart 

 verp/25

Elastomap Iderama  
• Voor ft A4 (24 x 32 cm)
• Uit halfdoorschijnende PP 5/10e

• Met 3 kleppen en elastosluiting
• Met rugetiket
• Geassorteerde kleuren: geel, oranje, roze, rood, paars, lichtgroen, 

donkergroen, lichtblauw, donkerblauw en zwart  

55670E   verp/30

Elastomap Kreacover®  
• Voor ft A4 (24 x 32 cm)
• Uit PP 5/10e

• Met 3 kleppen en elastosluiting
• Met personaliseerbare insteektas op de voorzijde
• Personaliseerbaar met Kreaman op www.exacompta.com 
• Geassorteerde kleuren: transparant, rood, paars, groen en blauw 

55189E  verp/5

Elastomap Polyvision  
• Voor ft A4 (24 x 32 cm)
• Uit PP van 500 micron
• Met personaliseerbare insteektas op de voorzijde 
• Met 3 kleppen en elastosluiting
• Personaliseerbaar via www.elbaprint.com
• Transparante kleuren  

4800341 transparant  verp/12
4800343 blauw  verp/12

4599036 blauw  verp/10
4599095 zwart   verp/10
4599099 geassorteerde 

kleuren: geel, 
roze, paars, groen, 
ijsblauw en blauw 

 verp/20

Ringmap WOW
pagina 377
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Elastomap Urban  
• Voor ft A4 (24 x 32 cm)
• Uit PP
• Met labyrint reliëf
• Met 3 kleppen en  

elastosluiting
• Met rugetiket  

Transparant 
4104370 roze  verp/10
4104349 blauw  verp/10
4101957 geassorteerde kleuren: groen, paars, oranje, blauw 

en roze 
 verp/10

Elastomap Hawaï  
• Voor ft A4 (24 x 32 cm)
• Uit PP van 500 micron met lijnstructuur
• Met 3 kleppen en elastosluiting
• Uitzetbare capaciteit: tot 25 mm
• Met rugetiket  

1201120 transparant  verp/1
4802620 geassorteerde kleuren: transparant, roze, paars, 

groen, blauw en grijs 
 verp/20

Elastomap 2nd Life  
• Voor ft A4 (24 x 32 cm)
• Uit PP van 500 micron
• Gerecycleerde omslag gemaakt van post-industrial plastic waste
• Met 3 kleppen en elastosluiting
• Met rugetiket  

4059426 transparant  verp/12
4057734 geassorteerde kleuren: transparant, rood, paars, 

groen en blauw 
 verp/12

Elastomap Memphis  
• Voor ft A3 (44 x 33 cm)
• Uit PP
• Met 3 kleppen en elastosluiting
• Met rugetiket
• Geassorteerde kleuren: rood, groen, blauw en zwart  

1201087   verp/10

Elastomap Polyvision  
• Voor ft A4 (24 x 32 cm)
• Uit PP van 500 micron
• Met personaliseerbare insteektas op de voorzijde
• Met 3 kleppen en elastosluiting
• Personaliseerbaar via www.elbaprint.com
• Kleur: zwart  

120972   verp/1

Opaak
4104348 rood  verp/10
4104347 zwart  verp/10
4101954 geassorteerde kleuren: zwart, oranje, groen, rood 

en blauw 
 verp/10
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Elastomap Frosted  
• Voor ft A4 (24 x 32 cm)
• Uit PP van 400 micron
• Met 3 kleppen en  

elastosluiting
• Transparante kleuren  

34534 kristal  verp/24
34530 rood  verp/24
34533 groen  verp/24
34532 blauw  verp/24
34535B zwart  verp/24

Elastomap Crystal  
• Voor ft A4 (24 x 32 cm)
• Uit PP van 500 micron
• Met 3 kleppen en elastosluiting
• Transparante kleuren  

34964 kristal  verp/24
34630B blauw  verp/24

Elastomap  
• Voor ft A4 (24 x 32 cm)
• Uit PP van 400 micron
• Met 3 kleppen en elastosluiting
• Capaciteit: 50 vel
• Transparante kleuren  

38771 geel  verp/24
38776 oranje  verp/24
38770 roze  verp/24
38773 groen  verp/24
38772 blauw  verp/24

Elastomap  
• Voor ft A4 (24 x 32 cm)
• Uit PP van 400 micron
• Met 3 kleppen en elastosluiting  

909488 geel  verp/20
909323 rood  verp/20
909501 groen  verp/20
909331 blauw  verp/20
909470 zwart  verp/20
909519 geassorteerde kleuren: geel, rood, groen, blauw en 

zwart 
 verp/20

Elastomap  
• Voor ft A4 (24 x 32 cm)
• Uit karton van 450 g/m²
• Zonder kleppen en met elastosluiting
• Pak van 10 stuks  

922986 geel  verp/1
923183 oranje  verp/1
923191 rood  verp/1
910377U paars  verp/1
923205 lichtgroen  verp/1
922994 donkerblauw  verp/1
960578 geassorteerde kleuren: geel, donkerblauw, oranje, 

rood en lichtgroen 
 verp/1

Elastomap  
• Voor ft A4 (24 x 32 cm)
• Uit karton van 450 g/m²
• Met 3 kleppen en  

elastosluiting
• Pak van 10 stuks  

314308 ivoor  verp/1
922927 geel  verp/1
922943 oranje  verp/1
314293 roze  verp/1
922951 rood  verp/1
580526 paars  verp/1
922978 groen  verp/1
580518 donkergroen  verp/1
580488 lichtblauw  verp/1
922935 donkerblauw  verp/1
314305 grijs  verp/1
314297 zwart  verp/1
143831 geassorteerde kleuren: rood, geel, oranje, groen en blauw  verp/1
314315 geassorteerde pastelkleuren: geel, roze, paars, donker-

groen en blauw 
 verp/1



418

7

4126495 geel   verp/10
4126500 oranje   verp/10
4126504 rood   verp/10
4126508 groen   verp/10
4126439 blauw   verp/10
4126497 zwart   verp/10
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Elastomap Top File+  
• Uit stevig, duurzaam en scheurvast Multi'Strat karton van 390 g/m²
• Met 3 kleppen en elastosluiting
• Met rugetiket
• Capaciteit: 200 vel  

Elastomap Eurofolio  
• Voor ft A4 (24 x 32cm)
• Uit karton van 450 g/m²
• Met 3 kleppen en  

elastosluiting
• Met rugetiket
• Capaciteit: 200 vel  

Elastomap Iderama  
• Voor ft A4 (24 x 32 cm)
• Uit geplastificeerd karton 
• Met 3 kleppen en elastosluiting 
• Met rugetiket
• Geassorteerde kleuren:  

geel, oranje, roze, rood, paars, limoengroen,  
donkergroen, lichtblauw, donkerblauw en zwart  

55829E karton van 425 g/m²  verp/25
55929E karton van 600 g/m²  verp/25

Elastomap Forever®  
• Voor ft A4 (24 x 32 cm)
• Uit Bicolor karton van  

380 g/m² 
• Met 3 kleppen en elasto- 

sluiting in 2 kleuren  

56986SE ivoor/zand  verp/25
56985E rood/oranje  verp/25
56983E donkergroen/lichtgroen  verp/25
56982E koningsblauw/donkerblauw  verp/25
56980E geassorteerde kleuren: zand, ivoor, oranje, rood, 

lichtgroen, groen, blauw en donkerblauw 
 verp/25

Elastomap  
• Voor ft A4 (24 x 32 cm)
• Uit glanskarton van 400 g/m²
• Met 3 kleppen en elastosluiting
• Geassorteerde kleuren: geel, oranje, roze, rood, paars,  

lichtgroen, groen, lichtblauw, blauw en grijs
• Pak van 10 stuks  

55510EX   verp/1

Voor ft A3 (33 x 43,5 cm) 
4114314 blauw   verp/10
4114315 zwart   verp/10
4114313 geassorteerde kleuren: geel, rood, 

groen, blauw en zwart 
 verp/10

4126514 geassorteerde kleuren: geel, oranje, rood, paars, 
groen, turkoois, blauw, grijs, donkergrijs en zwart 

 verp/10

Elastomap Top File+  
• Voor ft A4 (24 x 32 cm)
• Uit stevig, duurzaam en scheurvast Multi'Strat 

karton van 390 g/m²
• Zonder kleppen
• Met elastosluiting en rugetiket
• Capaciteit: 200 vel  
4116265 geel   verp/10
4116267 rood   verp/10
4116263 blauw   verp/10

Voor ft A5 (19,5 x 24 cm) 
4114718 geassorteerde kleuren: geel, oranje, rood, groen en blauw  verp/50

Voor ft A4 (24 x 32 cm) 
4116328 beige   verp/10
4116329 geel   verp/10
4116307 oranje   verp/10
4116308 rood   verp/10
4116355 groen   verp/10

Voor ft A4 (24 x 32 cm) 
4116353 pastelroze   verp/10
4116356 pastelgroen   verp/10
4116359 pastelblauw   verp/10

4124547 geassorteerde kleuren: geel, oranje, roze, rood, paars, groen, 
turkoois, blauw, donkerblauw en zwart 

 verp/25

Voor ft A4 (26 x 32,5 cm) 
4124546 geassorteerde  

pastelkleuren: geel, roze,  
groen, blauw en grijs 

 verp/25

4116326 aquablauw   verp/10
4116324 blauw   verp/10
4116327 grijs   verp/10
4116306 zwart   verp/10
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• Voor ft A4 (24 x 32 cm)
• Uit transparante PP met een  

ijskristalstructuur en verfrissende kristal kleuren
• Gerecycleerde omslag gemaakt van post-industrial plastic waste
• Met 3 kleppen en elastosluiting
• Met rugetiket  

Rug van 2,5 cm
4059474 transparant  verp/12
4059471 geassorteerde transparante kleuren: transparant, 

rood, paars, groen en blauw 
 verp/12

Rug van 4 cm 
4071322 transparant  verp/6
4071321 geassorteerde transparante kleuren: transparant, 

rood, paars, groen en blauw 
 verp/12

Elastobox WOW  
• Voor ft A4 (25 x 33 cm)
• Uit licht, duurzaam PP materiaal
• Met een nieuw geomtrisch design
• Voor het vervoeren en bewaren  

van grote documenten,  
mappen en meer

4629001 wit   verp/5
4629016 geel   verp/5
4629023 roze  verp/5
4629062 paars   verp/5

Elastobox Hawaï  
• Voor ft A4 (24 x 32 cm)
• Uit PP van 700 micron, generfde uitvoering en in frisse kleuren met 

een subtiele lijnstructuur
• Met 3 kleppen en elastosluiting
• Met zelfklevend rugetiket  

Rug van 2,5 cm, met elastosluiting 
4995261 transparant  verp/12
4952620 geassorteerde transparante kleuren: transparant, 

roze, paars, groen, blauw en grijs 
 verp/12

Rug van 4 cm, met elastosluiting 
1200581 transparant  verp/9
1200578 geassorteerde transparante kleuren: transparant, 

roze, paars, groen, blauw en grijs 
 verp/9

Rug van 6 cm, met drukknopsluiting
9962620 geassorteerde transparante kleuren: transparant, 

roze, paars, groen, blauw en grijs 
 verp/10

Elastobox Exabox  
• Voor ft A4 (25 x 33 cm)
• Uit ondoorschijnende PP 7/10e

• Met rugetiket en elastosluiting
• Geassorteerde kleuren: oranje, 

roze, rood, paars, groen, blauw, 
donkerblauw en zwart  

5960E rug van 2,5 cm  verp/8
5970E rug van 4 cm  verp/8
5980E rug van 6 cm  verp/8

Elastobox Frosted  
• Voor ft A4 (33 x 25 cm)
• Rug van 2,5 cm
• Uit PP
• Met elastosluiting
• Transparante kleuren  

34694 kristal  verp/1
34692 blauw  verp/1
34695 zwart  verp/1

Elastobox Jelly Portable Document File  
• Voor ft A4 (36 x 29 cm)
• Rug van 4 cm
• Uit transparante PP
• Wit plastic handvat en transparante gesp
• Kleur: blauw  

44682  verp/1

Elastobox Iderama  
• Voor ft A4 (25 x 33 cm)
• Uit halfdoorschijnende PP 7/10e

• Met elastosluiting
• Met rugetiket
• Geassorteerde kleuren: roze,  

rood, paars, lichtgroen,  
donkergroen, lichtblauw,  
donkerblauw en zwart  

59670E rug van 2,5 cm  verp/8
59770E rug van 4 cm  verp/8

4629054 groen   verp/5
4629051 ijsblauw   verp/5
4629036 blauw   verp/5
4629095 zwart   verp/5

4629099 geassorteerde kleuren: geel, roze, paars, groen, 
ijsblauw en blauw 

 verp/6

• Elastische bandsluiting
• Capaciteit: 250 vel
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Elastoboxen uit kunststof

Elastoboxen uit karton

Elastobox Kreacover®  
• Voor ft A4 (25 x 33 cm)
• Uit ondoorschijnende PP 7/10e

• Met elastosluiting en insteekhoes op de voorzijde
• Personaliseerbaar met Kreaman op www.exacompta.com
• Rug van 2,5 cm
• Capaciteit: 250 vel
• Kleur: wit  

59589E   verp/17

Elastobox Polyvision  
• Voor ft A4 (25 x 33 cm)
• Rug van 4 cm
• Uit transparante PP van 500 micron
• Met personaliseerbare insteektas  

op de voorzijde
• Met 3 kleppen en drukknopsluiting
• Met rugetiket
• Personaliseerbaar via www.elbaprint.com
• Capaciteit: 400 vel  

1200142 transparant  verp/8
1200140 blauw  verp/8
9943420 geassorteerde transparante kleuren: transparant, 

roze, paars, groen en blauw 
 verp/8

Elastobox Cartobox  
• Voor ft A4 (25 x 33 cm)
• Uit glanskarton
• Met elastosluiting
• Plat geleverd
• Met rugetiket  

Rug van 2,5 cm,  
karton 5/10e, 400 g/m²
18506H geel   verp/10
18509H rood   verp/10
18503H groen   verp/10
18505H blauw   verp/10
18516H zwart   verp/10
18500H geassorteerde kleuren: ivoor, lichtgeel, donkergeel, 

oranje, roze, rood, bordeaux, havana, paars, groen, 
donkergroen, turkoois, blauw, grijs en zwart 

    verp/25

Rug van 4 cm, karton 7/10e, 600 g/m²
14006H geel  verp/10
14009H rood  verp/10
14003H groen  verp/10
14005H blauw  verp/10
14016H zwart  verp/10
14000H geassorteerde kleuren: geel, oranje, rood,  

bordeaux, paars, groen en blauw 
 verp/10

Elastobox Iderama  
• Voor ft A4 (25 x 33 cm)
• Uit geplastificeerd karton van  

600 g/m²
• Met elastosluiting
• Rug van 4 cm
• Met zelfklevend rugetiket
• Geassorteerde kleuren: roze, rood, paars, lichtgroen, donkergroen, 

lichtblauw, donkerblauw en zwart

59929E  verp/8

Elastobox Exabox  
• Voor ft A4 (25 x 33 cm)
• Uit glanskarton van 600 g/m²
• Gemonteerd geleverd
• Met 3 kleppen en elastosluiting
• Met zelfklevend rugetiket  

Rug van 2,5 cm
50309E geel  verp/8
50305E rood  verp/8
50303E groen  verp/8
50302E blauw  verp/8
50301E zwart  verp/8
50300E geassorteerde kleuren: geel, rood, roze, paars, blauw, 

turkoois, groen en zwart
verp/8

Rug van 4 cm
50409E geel  verp/8
50405E rood  verp/8
50403E groen  verp/8
50402E blauw  verp/8
50401E zwart  verp/8
50400E geassorteerde kleuren: geel, rood, roze, paars, blauw, 

turkoois, groen en zwart
verp/8

Rug van 6 cm
50609E geel  verp/8
50605E rood  verp/8
50603E groen  verp/8
50602E blauw  verp/8
50601E zwart  verp/8
50600E geassorteerde kleuren: geel, rood, roze, paars, blauw, 

turkoois, groen en zwart
verp/8

Elastobox  
• Voor ft A4 (24 x 32 cm)
• Uit karton van 480 g/m²
• Met 3 kleppen en elastosluiting
• Met rugetiket  

Rug van 2,5 cm 
314327 geel verp/1
314324 rood verp/1
314325 groen verp/1
314321 blauw verp/1
314317 zwart verp/1
Rug van 4 cm 
314353 geel verp/1
314349 rood verp/1
314350 groen verp/1
314344 blauw verp/1
314340 zwart verp/1

Geassorteerde kleuren, rug van 2,5 cm
314336 geel, oranje, rood, paars, groen, blauw en zwart  verp/10
Geassorteerde kleuren, rug van 4 cm
314364 geel, oranje, rood, paars, groen, blauw en zwart  verp/15
Geassorteerde kleuren, rug van 6 cm
314387 geel, oranje, rood, paars, groen, blauw en zwart  verp/10

Rug van 6 cm 
314379 geel verp/1
314375 rood verp/1
314377 groen verp/1
314372 blauw verp/1
314366 zwart verp/1
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Elastoboxen uit karton

Voorordners

Elastobox Eurofolio  
• Voor ft A4 (24 x 32 cm)
• Uit karton van 450 g/m²
• Met 3 kleppen en elastosluiting
• Met rugetiket

Rug van 2,5 cm, capaciteit: 200 vel 
4126542 geel   verp/10
4126545 rood   verp/10
4126546 groen   verp/10
4126540 blauw   verp/10
4126544 zwart   verp/10
4126519 geassorteerde kleuren: geel, rood, groen, blauw en 

zwart 
 verp/10

Rug van 4 cm, capaciteit: 300 vel 
4126549 geel   verp/10
4126551 rood   verp/10
4126552 groen   verp/10
4126548 blauw   verp/10
4126550 zwart   verp/10
4126547 geassorteerde kleuren: geel, rood, groen, blauw en 

zwart 
 verp/10

Rug van 6 cm, capaciteit: 500 vel 
4126555 geel   verp/10
4126557 rood   verp/10
4126558 groen   verp/10
4126554 blauw   verp/10
4126556 zwart   verp/10
4126553 geassorteerde kleuren: geel, rood, groen, blauw en 

zwart 
 verp/10

Elastobox Top File+  
• Voor ft A4 (24 x 32 cm)
• Uit stevig, duurzaam en scheurvast Multi'Strat karton van 425 g/m²
• Met 3 kleppen en elastosluiting
• Met rugetiket

Rug van 2,5 cm, capaciteit: 200 vel 
4114362 geel   verp/12
4114364 oranje   verp/12
4114365 rood   verp/12
4114366 groen   verp/12
4114361 blauw   verp/12
4114363 zwart   verp/12
4114360 geassorteerde kleuren: geel, oranje, rood, groen, 

blauw en zwart 
 verp/12

Rug van 4 cm, capaciteit: 300 vel
4114369 geel   verp/9
4114371 oranje   verp/9
4114372 rood   verp/9
4114373 groen   verp/9
4114368 blauw   verp/9
4114370 zwart   verp/9
4114367 geassorteerde kleuren: geel, oranje, rood, groen, 

blauw en zwart 
 verp/9

Rug van 6 cm, capaciteit: 400 vel 
4114377 geel   verp/10
4114379 oranje   verp/10
4114380 rood   verp/10
4114381 groen   verp/10
4114376 blauw   verp/10
4114378 zwart   verp/10
4114375 geassorteerde kleuren: geel, oranje, rood, groen, 

blauw en zwart 
 verp/10

Voorordner Exactive® Exafolio  
• Voor ft A4 (25,5 x 33 cm)
• Met 6 vakken met blokhouder en schrijfblok
• Blokhouder aanpasbaar aan alle bloks en spiraalschriften
• Hoesjes met zipsluiting en pennenvakje
• Verstevigd vak voor tablet
• Tabs met etikethouder
• Geleverd met etiketten
• Personaliseerbaar met Kreaman op www.exacompta.com
• Kleur: zwart  

55834E   verp/1

Voorordner Exactive® Exacase  
• Voor ft A4 (33 x 26 cm)
• Uit PP 20/10e

• Met 13 vakken
• Binnenzijde in grijze doorschijnende PP
• Uitrekbare rug
• Personaliseerbare tabs met witte etiketten
• Personaliseerbaar met Kreaman op www.exacompta.com
• Ergonomisch en intrekbaar handvat
• Kleur: zwart  

55934E   verp/1
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Voorordner Iderama  
• Voor ft A4 (25 x 33 cm)
• Uit transparante PP
• Met 13 vakken
• Met elastosluiting
• Uitrekbare rug
• Geassorteerde kleuren: roze, paars, lichtgroen, lichtblauw, 

donkerblauw en zwart  

58770E   verp/6

Voorordner Diplo Line  
• Voor ft A4 (38,5 x 25,5 cm)
• Rug van 14 cm
• Omslag uit PVC
• Binnenzijde uit karton
• Verstevigde zijkanten van insteektassen
• Eén zijde geopend, sluiting d.m.v. zwarte linten
• Kleur: zwart  

2822119 A-Z, 21 vakken  verp/1
2833119 1-31, 31 vakken  verp/1

Voorordner Spectrafile  
• Voor ft A4 (33 x 24,5 cm)
• Uit PP
• Met 13 vakken met gekleurde tabbladen
• Met elastosluiting
• Met 2 etuis voor visitekaarten  

42154   verp/1

Voorordner  
• Voor ft A4 (33 x 25,5 cm)
• Met 26 vakken en 2 etuis voor 

visitekaarten
• Sluiting d.m.v. clip
• Met handvat
• Kleur: blauw  

33642   verp/1

Voorordner  
• Voor ft A4 (33 x 25,5 cm)
• Uit PP
• Met 13 vakken
• Met elastosluiting
• Met 2 etuis voor visitekaarten
• Geleverd met ruiters  

A-Z en jan-dec  

33620 rood  verp/1
33622 blauw  verp/1
33625B zwart  verp/1

Voorordner  
• Voor ft A4 (33 x 25,5 cm)
• Uit transparante plastic
• Met 13 vakken
• Met elastosluiting
• Met 2 etuis voor visitekaarten
• Geleverd met ruiters  

32114 transparant  verp/1
32119 geassorteerde kleuren: rood, blauw, groen, grijs en 

zwart 
 verp/12

Sorteermap 2nd Life  
• Voor ft A4 (24 x 32 cm)
• Gerecycleerde omslag gemaakt 

van post-industrial waste
• Met 12 vakken
• Met elastosluiting
• Transparante tabbladen en 

indexblad  

4071326 blauw  verp/12
4071325 geassorteerde transparante kleuren: rood, paars, 

groen en blauw 
 verp/12

Sorteermap Hawaï  
• Voor ft A4 (24 x 32 cm)
• Uit PP met subtiele  

lijnstructuur
• Met 8 vakken
• Met elastosluiting
• Transparante tabbladen en indexblad
• Geassorteerde transparante kleuren: transparant, roze, paars, 

groen, blauw en grijs  

1209027   verp/12
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Sorteermap  
• Voor ft A4 (24 x 32 cm)
• Uit PP 5/10e

• Met 8 vakken
• Met 3 kleppen
• Met elastosluiting en uitgesneden venster 
• Met insteekhoes A4-formaat aan de binnenzijde 
• Kleur: zwart 

56181E  verp/1

Sorteermap Iderama  
• Voor ft A4 (24 x 32 cm)
• Uit transparante PP 7/10e

• Met 8 vakken
• Met elastosluiting
• Uitrekbare rug
• Geassorteerde kleuren: roze, rood, lichtgroen, donkergroen, 

lichtblauw, donkerblauw, paars en zwart  

58670E   verp/8

Sorteermap Kreacover  
• Voor ft A4 (25 x 23 cm)
• Uit PP 5/10e

• Met 8 vakken 
• Personaliseerbaar
• Met 3 kleppen en elastosluiting
• Geassorteerde kleuren: anijsgroen, blauw, paars, rood en 

transparant  

55380E   verp/10

Sorteermap Trend  
• Voor ft A4 (23 x 32 cm)
• Omslag uit PP
• Met 12 vakken
• Met elastosluiting
• Individueel beschrijfbare voorblad 
• Uitrekbare rug
• Met gekleurde tabs  

4404405 geel  verp/1
4404412 oranje  verp/1
4404413 rood  verp/1
4404402 blauw  verp/1

Sorteermap  
• Voor ft A4 (23,8 x 33 cm)
• Uit karton van 225 g/m², met geplastificeerde kaft 
• Met 12 vakken in verschillende kleuren
• Met elastosluiting
• Kleur: zwart  

4413304   verp/1

Sorteermap Top File+  
• Voor ft A4 (24 x 32 cm)
• Uit stevig, duurzaam en scheurvast Multi'Strat karton van 390 g/m²
• Met grijze tabbladen uit 240 g/m² karton
• Met elastosluiting en cijferaanduiding  

Met 8 vakken 
4116253 rood  verp/1
4116254 lichtblauw  verp/1
4116251 blauw  verp/1
4116252 zwart  verp/1

Met 12 vakken 
4116257 rood  verp/1
4116258 lichtblauw  verp/1
4116255 blauw  verp/1
4116256 zwart  verp/1
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• Voor ft A4 (25,3 x 34 cm)
• Harde kaft overtrokken met gelamineerd 

papier 18/10e

• Binnenzijde uit grijs karton van 225 g/m²
• Geplastificeerde tabs
• Met elastosluiting
• Kleur: zwart  

Genummerd
56012E 1 tot 12  verp/1
56032E 1 tot 32  verp/1
Alfabetisch 
56090E A tot Z (24-delig)  verp/1

Sorteermap Ordonator®  
• Voor ft A4 (25 x 33 cm)
• Harde kaft uit gerecycleerd karton 13/10e

• Binnenzijde uit karton van 270 g/m²
• Met een perforatie op de binnenbladen  
• Kleur: zwart

Genummerd
57012E met 12 vakken met tabs 1-12  verp/1
57032E met 32 vakken met tabs 1-31  verp/1
Alfabetisch 
57024E met 24 vakken met tabs A-Z  verp/1

Sorteermap Iderama  
• Voor ft A4 (24,5 x 32 cm)
• Kaft uit geplastificeerd glanskarton 7/10e van 600 g/m²
• Binnenzijde uit grijs en zwart karton van 225 g/m²
• Met 12 vakken 
• Met elastosluiting en venster  

53926E paars  verp/1
53923E groen  verp/1
53927E lichtblauw  verp/1
53922E donkerblauw  verp/1

Sorteermap  
• Voor ft A4 (24,5 x 32 cm)
• Kaft uit glanskarton 5/10e  

van 400 g/m²
• Binnenzijde uit gerecycleerd 

fel gekleurd karton van  
170 g/m²

• Geniet 
• Met elastosluiting en 

bedrukte kaft als index  

Met 7 vakken 
54075E rood  verp/1
54073E groen  verp/1
54072E blauw  verp/1
54070E geassorteerde kleuren: geel, rood, groen en blauw  verp/12
Met 12 vakken 
54125E rood  verp/1
54123E groen  verp/1
54122E blauw  verp/1
54120E geassorteerde kleuren: geel, rood, groen en blauw  verp/8
Met 24 vakken 
54242E blauw  verp/1

Sorteermap  
• Voor ft A4 (23,5 x 33 cm)
• Harde kaft overtrokken met  

gelamineerd papier 18/10e

• Binnenzijde uit karton van 225 g/m²
• Met elastosluiting 
• Etikettenhouder 
• Geplastificeerde tabs 
• Tabs in felle kleuren met gekleurde kaft
• Kleur: blauw  

55322E met 7 vakken  verp/1
55342E met 12 vakken  verp/1

Sorteermap Harmonika  
• Voor ft A4 (24,5 x 32 cm)
• Kaft uit glanskarton  

5,5/10e van 425 g/m²
• Binnenzijde uit fel gekleurd 

karton van 225 g/m²
• Met elastosluiting en 

venster
• Uitrekbare rug  

5307E met 7 vakken, geassorteerde kleuren: ivoor, geel, rood,  
groen, turkoois en blauw 

 verp/8

5312E met 12 vakken, geassorteerde kleuren: ivoor, geel, rood, 
groen, turkoois en blauw 

 verp/6

5324E met 24 vakken, geassorteerde kleuren: blauw, geel, groen 
en rood 

 verp/4

53929E geassorteerde kleuren: roze, rood, paars, lichtgroen, 
groen, lichtblauw, donkerblauw en zwart 

 verp/8

Sorteermap Ordonator®  
• Voor ft A4 (25 x 33 cm)
• Alfanumeriek (26-delig)
• Harde kaft overtrokken met gelamineerd 

papier 19/10e

• Binnenzijde uit ivoor karton van 300 g/m²
• Plastic ruiters
• Met elastosluiting
• Kleur: zwart  

621765E  verp/1
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Sorteermap  
• Voor ft A4 (27,5 x 34,5 cm)
• Kaft uit stevig karton van 650 g/m²
• Kleur: zwart  

Genummerd
432240 met 12 vakken met tabs 1-12  verp/1
432260 met 32 vakken met tabs 1-31  verp/1
432270 met 44 vakken met tabs 1-31 en 1-12 en neutraal vak  verp/1
Alfabetisch 
432250 met 24 vakken met tabs A-Z  verp/1

Sorteermap  
• Voor ft A4 (24,5 x 34,5 cm)
• Uitrekbare rug  

Met letteraanduiding A-Z 
79217 zilver  verp/1
240AZZ zwart  verp/1
Met cijferaanduiding 1-31 
79317 zilver  verp/1
620-31Z zwart  verp/1

Sorteermap  
• Voor ft A4 (24,7 x 32 cm)
• Met 12 vakken
• Met elastosluiting
• Inkepingen in kleur voor een snellere identificatie
• Omslag in gekleurd karton 430 g/m² (RC)
• Interne pagina’s in gekleurd karton 350 g/m² (RC)  

3912015 geel  verp/5
3912025 rood  verp/5
3912035 blauw  verp/5

Sorteermap  
• Voor ft A4 (24,5 x 31,8 cm)
• Met letteraanduiding A-Z en cijferaanduiding 1-12
• Uit gerecycleerd karton van 450 g/m²
• Met elastosluiting
• Kleur: blauw
• Met tabs in geassorteerde kleuren  

AZ12   verp/1

Sorteermap Easy Gray  
• Voor ft A4 (24 x 32 cm)
• Uit karton van 335 g/m²
• Met elastosluiting
• Met cijferaanduiding  

Met 7 vakken 
4430712 oranje  verp/5
4430710 paars  verp/5
4430702 blauw  verp/5
Met 12 vakken 
4431212 oranje  verp/5
4431210 paars  verp/5
4431202 blauw  verp/5

Sorteermap Secolor Sixtab  
• Voor ft A4 (31,5 x 23,5 cm)
• Uit chloorvrij en zuurvrij Colorkraft karton van 270 g/m²
• Voor dagelijks gebruik
• Met 6 vakken verdeeld in 3 kleuren  

3190602   verp/1
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Handtekenmap Forever®  
• Voor ft A4 (24 x 32 cm)
• Kaft uit gerecycleerde kraft
• Met uitrekbare rug
• Verstevigde tabs aan de onderkant van de pagina's
• Met 20 vakken uit roze gerecycleerd karton van 300 g/m²,  

met 3 perforaties  

22209E   verp/1

Handtekenmap  
• Voor ft A4 (24 x 32 cm)
• Harde kaft
• Met uitrekbare rug
• Verstevigde inkepingen aan de binnenkant van de pagina's
• Met 20 vakken uit karton van 300 g/m²  

57025E rood  verp/1
57022E blauw  verp/1
57021E zwart  verp/1

Handtekenmap  
• Voor ft A4 (24 x 34 cm)
• Met stijve kaft, overkleefd met plastic
• Roze binnenbladen met versterkte boorden
• Met 20 vakken  

621063 blauw  verp/1
621061 zwart  verp/1

Handtekenmap  
• Voor ft A4 (24,5 x 34,5 cm)
• Uit extra grijze vloei, met versterkte ruiter
• Linnen omslag
• Met 20 vakken  

 Zonder metalen beschermrand
607R rood  verp/1
607B blauw  verp/1
607Z zwart  verp/1
Met metalen beschermrand
608-1R rood   verp/1
608-1B blauw  verp/1
608-1Z zwart  verp/1

Handtekenmap  
• Voor ft A4 (24,5 x 34,5 cm)
• Uit extra grijze vloei, met versterkte ruiter
• Plastic omslag
• Met 20 vakken  

615B20B blauw  verp/1
615B20Z zwart  verp/1

Handtekenmap  
• Voor ft A4 (24,5 x 34,5 cm)
• Plastic omslag
• Met 20 vakken  

66017 zilver  verp/1
62009 zwart  verp/1



Hangmappen voor laden
• Uit oranje kraftkarton van 230 g/m²
• Met koppelbare ruiter
• Gelijmde en geklonken versterkte bodem
• Pak van 25 stuks

Voor ft A4 (26 x 34,8 cm), tussenafstand 330 mm
4126765 V-bodem, capaciteit 100 vel  verp/1
4126766 bodem 15 mm, capaciteit 150 vel  verp/1
4126767 bodem 30 mm, capaciteit 300 vel  verp/1
Voor ft foolscap (25,8 x 40,8 cm), tussenafstand 390 mm
4126811  V-bodem, capaciteit 100 vel  verp/1
Voor ft folio (26 x 38,5 cm), tussenafstand 365 mm
4126813  V-bodem, capaciteit 100 vel  verp/1

Hangmappen voor kasten
• Voor ft A4 (29 x 35 cm)
• Uit oranje kraftkarton van 210 g/m²
• Pak van 25 stuks

4126814 V-bodem, capaciteit 100 vel  verp/1
4126816 bodem 15 mm, capaciteit 150 vel  verp/1
4126817 bodem 30 mm, capaciteit 300 vel  verp/1

Hangmappen voor kasten 
• Voor ft A4 (26 x 34,8 cm), tussenafstand 330 mm
• Uit oranje kraftkarton van 230 g/m²
• Dubbel koppelsysteem d.m.v  kunststofdrukknopen en ruiter 
• Gelijmde en geklonken versterkte bodem 
• Pak van 25 stuks

4126854 V-bodem, capaciteit 100 vel  verp/1
4126855 bodem 15 mm, capaciteit 150 vel  verp/1
4126856 bodem 30 mm, capaciteit 300 vel  verp/1

HANGMAPPEN

pergamy.com

ER BESTAAT EEN ONONTBEERLIJK HULPMIDDEL  
WANNEER ORDE HET SLEUTELWOORD IS.
Ontdek het gamma Pergamy hangmappen.
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7 Stap 1: Kies het meubilair dat u gebruikt

Kast
Lateraal

Laden
Frontaal

Capaciteit/map Bodem
tot 100 vel V
tot 250 vel 15 mm
tot 350 vel 30 mm
tot 550 vel 50 mm
tot 800 vel 80 mm

Meet het formaat van de dossiers en bepaal zo welke hangmap u nodig hebt

Stap 2: Kies de capaciteit van uw hangmappen

Stap 3: Kies het formaat van de hangmappen
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 KIES DE JUISTE HANGMAP

Hangmappen voor kasten

Hangmappen voor kasten Ultimate®  
• Voor ft A4
• Uit onverscheurbare en slijtvaste PP
• Hangmap is bevestigd aan hangstrip met klinknagels
• Koppelbaar dankzij de metalen drukknoppen
• Metalen hangstrip
• Tussenafstand: 330 mm  

Bodem 30 mm 
683002 blauw  verp/10
685502 zwart  verp/10
Bodem 80 mm 
683004 blauw  verp/10
685504 zwart  verp/10
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Hangmappen voor kasten  
AZV Ultimate®  
• Voor ft A4
• Uit stevig karton van 240 g/m²
• pH-neutraal (ISO 9706), versterkt met katoenvezels voor  

onvergelijkbare duurzaamheid
• Met klinknagels bevestigd aan de platte metalen hangstrip
• Koppelbaar dankzij de metalen drukknoppen
• Grote draagkracht
• Tussenafstand: 330 mm  

V-bodem
AZV959 oranje  verp/25
AZV983 groen  verp/25
AZV974 blauw  verp/25
Oranje
AZV986 bodem 15 mm  verp/25
AZV1003 bodem 30 mm  verp/25
AZV1027 bodem 50 mm  verp/25

Hangmappen voor kasten Visicontrol  
• Voor ft A4
• Uit oranje kraftkarton van 220 g/m²
• Met metalen hangstrip en ophanghaken uit plastic 
• Louperuiter met vergrotend effect
• Dubbel koppelsysteem: drukknopen en haken
• Extra verstevigd op de slijtgevoelige plaatsen
• Tussenafstand: 330 mm  

2210200 V-bodem  verp/25
2210300 bodem 15 mm  verp/25
2210700 bodem 30 mm  verp/25
2211100 bodem 50 mm  verp/25

Hangmappen voor kasten MARK Ultimate®  
• Voor ft A4
• Uit stevig karton van 240 g/m²
• pH-neutraal (ISO 9706), versterkt met katoenvezels voor  

onvergelijkbare duurzaamheid
• Frontale insnijding voor makkelijk uitnemen en opbergen van  

documenten
• Hangmap is bevestigd aan hangstrip met klinknagels
• Platte, metalen hangstrip met grote draagkracht
• Koppelbaar dankzij de metalen drukknoppen
• Tussenafstand: 330 mm  

AZVDR V-bodem  verp/25
AZVDR15 bodem 15 mm  verp/25
AZVDR30 bodem 30 mm  verp/25
AZVDR50 bodem 50 mm  verp/25

Hangmappen voor kasten Orgarex LMG  
• Voor ft A4
• Uit oranje kraftkarton van 240 g/m²
• Verstevigd met een gepatenteerde "double force" strip
• Koppelbaar d.m.v. drukknopen
• Duurzame metalen ophangstaaf i.p.v. draad
• Tussenafstand: 330 mm
• Garantie: 10 jaar  

49923 V-bodem  verp/25
49924 bodem 15 mm  verp/25
49925 bodem 30 mm  verp/25
49926 bodem 50 mm  verp/25

Hangmappen voor kasten TUB Ultimate®  
• Uit oranje kraftkarton van 240 g/m²
• Met metalen ophanghaken
• Drukknop voor koppeling
• Tussenafstand: 200 mm  

Ft 330 x 250 mm 
TUB485 V-bodem  verp/25
TUB503 bodem 15 mm  verp/25
TUB515 bodem 30 mm  verp/25
TUB529 bodem 50 mm  verp/25
TUB542 bodem 80 mm  verp/25

Hangmappen voor kasten Filcontrol  
• Voor ft 320 x 250 mm
• Uit oranje kraftkarton van 240 g/m²
• Hangmappen met toegang vooraan
• Koppelbaar d.m.v. klemmen, die bevestigd zijn  

aan de ruiter
• Etikethouder met verwisselbare ruiterstroken
• Ophanghaken uit plastic
• Tussenafstand: 200 mm
• Doos van 25 stuks  

2410200 V-bodem  verp/1
2410300 bodem 15 mm  verp/1
2410700 bodem 30 mm  verp/1

Ft 350 x 250 mm 
TUB584 V-bodem  verp/25
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Hangmappen voor laden

Mobiele hangmap  
Divide-It-Up  
• Voor ft A4
• Uit kraftkarton van 320 g/m²
• Stevige, gelamineerde kaft, beschrijfbaar  

met balpen of permanente pen en uitwisbaar met plastic gum
• Met inschuifbare plastic haken
• Met opklapbare etikethouder
• Met 6 overzichtelijke verdelingen in karton uit verschillende 

kleuren
• Kleur: blauw
• V-bodem
• Tussenafstand: 330 mm  

1890035   verp/1

Hangmappen voor laden  
• Voor ft A4
• Uit gems Natronkarton van 230 g/m²
• V-bodem
• Doos van 25 stuks  

1915000   verp/1

Hangmappen voor laden Classic  
• Voor ft A4
• Uit gerecycleerd kraftkarton van 210 g/m²
• 10 keer sterker dankzij de versterkingstape
• Met uitzetbare V-bodem van 30 mm
• Voorzien van transparante, verplaatsbare etikethouders van 55 mm
• Tussenafstand: 330 mm
• Geassorteerde kleuren: blauw, geel, rood, wit en groen
• Pak van 10 stuks  

93042   verp/1

Hangmappen voor laden Classic  
• Uit gerecycleerd kraftkarton van 210 g/m²
• 10 keer sterker dankzij de versterkingstape
• Met uitzetbare V-bodem van 30 mm
• Voorzien van transparante, verplaatsbare etikethouders van 55 mm  

Ft A4, tussenafstand 330 mm, doos van 25 stuks 
90319 wit  verp/1
90314 geel  verp/1
90316 rood  verp/1
90318 groen  verp/1
90311 blauw  verp/1
Ft folio, tussenafstand 365 mm 
9321500 geel  verp/25
9321700 rood  verp/25
9321100 groen  verp/25
9321300 blauw  verp/25

Hangmappen voor laden Uniscope  
• Voor ft A4
• Uit oranje kraftkarton van 220 g/m²
• Met metalen hangstrip en ophanghaken uit PP 
• Louperuiter van 290 mm met vergrotend effect
• Dubbel koppelsysteem: via drukknopen en haken  

Tussenafstand 330 mm, met haken en knopen
1010200 V-bodem, doos van 25 stuks  verp/1
1010700 bodem 15 mm  verp/25
1010300 bodem 30 mm  verp/25
Tussenafstand 365 mm, met haken, pak van 50 stuks
1025200 V-bodem  verp/1
1025300 bodem 30 mm  verp/1
Tussenafstand 380 mm, met haken 
1030200 V-bodem  verp/50
Tussenafstand 390 mm, met haken, doos van 50 stuks 
1040200 V-bodem  verp/1
104030 bodem 30 mm  verp/1

Hangmappen voor  
laden Orgarex VMG  
• Voor ft A4
• Uit oranje kraftkarton van 240 g/m²
• Verstevigd met een gepatenteerde "double force" strip
• Koppelbaar d.m.v. drukknopen
• Duurzame metalen ophangstaaf i.p.v. draad
• Garantie: 10 jaar  

49939 V-bodem  verp/25
49940 bodem 15 mm  verp/25
49941 bodem 30 mm  verp/25
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Hangmappen voor laden AZO Ultimate®  
• Uit stevig karton van 240 g/m²
• pH neutraal (ISO 9706), versterkt met katoenvezels voor 

onvergelijkbare duurzaamheid
• Met klinknagels bevestigd aan de platte metalen hangstrip
• Koppelbaar dankzij de metalen drukknoppen
• Grote ruiter  

Ft A4, tussenafstand 330 mm
AZO225 V-bodem, oranje  verp/25
AZO252 V-bodem, groen  verp/25
AZO243 V-bodem, blauw  verp/25
AZO250 V-bodem, geassorteerde kleuren: 

blauw, geel, groen en paars 
 verp/25

AZO255 bodem 15 mm, oranje  verp/25
AZO267 bodem 30 mm, oranje  verp/25

Hangmappen voor laden Verticfile Ultimate®  
• Voor ft A4
• Uit 240 g/m² zuurvrij (ISO9706) grijs karton van versterkt met 

katoenvezels
• Metalen hangijzers met kunststof uiteinden
• Geleverd met ruiters en ruiterstroken
• Glasheldere ruiter, leesbaar van de voor- en bovenzijde
• Tussenafstand: 330 mm
• Doos van 25 stuks  

900040 geel  verp/1
900050E rood  verp/1
900060 groen  verp/1
900030E blauw  verp/1

Hangmappen voor laden Alzicht  
• Uit 230 g/m² gerecyleerd karton
• Met metalen ophanghaken
• Inclusief 65 mm ruiters en ruiterstroken
• Bodem voorzien van 5 rillen voor dikke dossiers
• Kleur: grijs  

Ft A4, tussenafstand 330 mm 
662014 V-bodem  verp/25
662214 bodem 30 mm  verp/25
Ft folio, tussenafstand 365 mm 
662015 V-bodem  verp/25
662215 bodem 30 mm  verp/25

Hangmappen voor laden Ultimate®  
• Voor ft A4
• Groot laadvermogen
• Uit onuitscheurbare en slijtvaste PP
• Hangmap bevestigd aan de metalen hangstrip met klinknagels
• Koppelbaar dankzij de metalen drukknoppen
• Grote ruiter
• Tussenafstand: 330 mm
• Bodem: 30 mm  

383002 blauw  verp/10
385502 zwart  verp/10

Hangmappen voor laden Verticfile Ultimate®  
• Uit 240 g/m² zuurvrij (ISO9706) grijs karton versterkt met katoen-

vezels
• Metalen hangijzers met kunststof uiteinden
• Geleverd met ruiters en ruiterstroken
• Glasheldere ruiter, leesbaar van de voor- en bovenzijde  

Ft A4, tussenafstand 330 mm 
4134694 V-bodem, pak van 10 stuks  verp/1
900010 V-bodem, doos van 25 stuks  verp/1
900012 bodem 30 mm, doos van 25 stuks  verp/1
Ft folio, tussenafstand 365 mm
4134695 V-bodem, pak van 10 stuks  verp/1
900100 V-bodem, doos van 25 stuks  verp/1
900102 bodem 30 mm, doos van 25 stuks  verp/1

Ft folio, tussenafstand 365 mm, oranje
AZO307 V-bodem  verp/25
AZO313 bodem 30 mm  verp/25

Tussenafstand 380 mm, oranje 
AZO317 V-bodem  verp/25
AZO319 bodem 30 mm  verp/25

Ft foolscap, tussenafstand 390 mm, oranje 
AZO328 V-bodem  verp/25
AZO335 bodem 30 mm  verp/25
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Etiketten voor hangmappen voor kasten  
• Voor het indexeren van alle Elba-hangmappen voor kasten, model 

nr. 9 (A2V, TUB en Ultimate kunststof), model nr. 8 voor alle andere 
merken

• Voor laser- en inkjetprinters
• Omkeerbaar: 1 witte zijde en 1 gekleurde zijde
• Nr. 8: 54 etiketten/vel
• Nr. 9: 31 etiketten/vel  

Nr. 8
M25J geel  verp/2
M25S oranje  verp/2
M25R roze  verp/2
M25V groen  verp/2
M25B blauw  verp/2
Nr. 9
130100 geel  verp/10
130200 oranje  verp/10
130150 roze  verp/10
130250 groen  verp/10
130050 blauw  verp/10

Etiketten voor hangmappen voor laden  
• Voor het indexeren van alle hangmappen voor laden
• Voor laser- en inkjetprinters
• Omkeerbaar: 1 witte zijde en 1 gekleurde zijde
• Voor ruiter 290 mm, model nr. 0
• Blad met 25 etiketten  

N25J geel  verp/10
N25S oranje  verp/10
N25R roze  verp/10
N25V groen  verp/10
N25B blauw  verp/10

Dossiermap Ultimate HV  
• Voor ft A4
• Uit 240 g/m² zuurvrij  

(ISO9706) grijs karton versterkt met katoenvezels
• Met 2 kleppen
• Versterkt met katoenvezels (ISO 9706 gecertificeerd)
• pH-neutraal met opdruk
• Doos van 25 stuks  

103130 oranje  verp/1
103110 rood  verp/1
103120 groen  verp/1
103100 blauw  verp/1

Tabmap Ultimate  
• Voor ft A4
• Uit 240 g/m² zuurvrij (ISO9706) grijs karton versterkt met katoen-

vezels
• Met 5 tabs
• pH-neutraal met opdruk 
• Kleur: blauw
• Pak van 5 sets  

103200B   verp/1

Ruiters voor Elba Verticfile hangmappen  
• Glasheldere ruiter, leesbaar van de voor- en bovenzijde
• Compatibel met de hangmappen voor laden Elba Verticfile 

Ultimate®

• Pak van 25 stuks  

910358   verp/1

Ruiterstroken  
• Zakje van 25 vellen
• 13 strookjes van 65 mm per strip
• Geschikt voor Alzicht ruiterstroken
• Kleur: wit  

58470   verp/1

Ruiters  
• Uit polystyreen
• Leesbaar aan de voor- en bovenzijde
• Zakje met 25 transparante ruiters van 65 mm  

584760E   verp/1
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Hangmappenbox  
• Ft 25,2 x 35,7 x 15,2 cm (l x h x b),  

geschikt voor maximaal 15 x ft A4 hangmappen
• Inclusief 5 Euroflex hangmappen in verschillende 

kleuren (A4-formaat)
• Uit 100 % gerecycleerd polystyreen
• Kleur: zwart  

8026998   verp/1
Hangmappenkoffer Class'N'Go Metal  
• Ft 37 x 22 x 29,5cm (l x h x b)
• Uit ultrabestendig metaal
• Centraal handvat in soepel zwart plastic
• Met metalen slot, geleverd met 2 sleutels
• Geleverd met 5 hangmappen met V-bodem vervaardigd uit grijze 

kraft
• Voorzien van etikethouder en witte etiketten
• Stapelbaar
• Geassorteerde kleuren: blauw, roze en grijs  

903003   verp/3
Hangmappenkoffer  
Class'N'Go Design  
• Ft 36,3 x 29,9 x 25,6 cm  

(l x h x b)
• Uit transparante en  

modieuze kunststof
• Met geïntegreerd opbergvakje voor pennen
• Centraal ergonomisch handvat
• Geleverd met 5 hangmappen  

186960 turkoois verp/1
030892 geassorteerde kleuren: turkoois, grijs, groen en roze  verp/4

Hangmappenrekje Karat  
• Ft 32 x 26,4 x 36 (l x h x b)
• Functioneel, stabiel en stapelbaar
• Voor max. 35 hangmappen ft A4
• Voor- en achterzijde zijn afgesloten
• Plat geleverd
• Met antislipvoetjes  

190514 blauw  verp/1
190511 lichtgrijs  verp/1
190513 zwart  verp/1

Hangmappenkoffer Swing  
• Ft 15,4 x 34,7 x 39,7 cm (l x h x b)
• Innovatief design voor op  

kantoor of thuis
• Stabiel, vederlicht en stapelbaar
• Voor standaard hangmappen  

(max. 20) en/of ordners ft A4
• Met een gepatenteerde afsluitbare  

handgreep en deksel  

190114 blauw/grijs  verp/1
190111 grijs/blauw  verp/1
190113 zwart/rood  verp/1

Dubbele hangmappenwagen Design line  
• Ft 69,5 x 98,5 x 44 cm (h x b x d)
• Hangmappentrolley voor ongeveer 100 hangmappen met V-bodem
• Afsluitbaar systeem
• Vervaardigd uit hoogkwalitatief epoxy polyester getint staal
• Stijlvolle metalen panelen met decoratief gaatjeseffect
• Handgrepen langs beide zijden
• Kleur: grijs/zwart  

5863719   verp/1

Hangmappenwagen  
Economy  
• Ft 59,2 x 65,5 x 36,8 cm (h x b x d)
• Uit krasbestendig epoxy polyester, getint staal, robuust en licht
• Met 4 zwenkwieltjes, waarvan 2 met rem
• Capaciteit: ongeveer 80 hangmappen met V-bodem, ft A4
• Kleur: grijs  

6583461   verp/1
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BANKERS BOX® Loeff’s Patent Quick  
Box A4
• Gemakkelijk in elkaar te zetten door 1-2-3-4 

bodemsluiting
• Gedurende de gehele archieflooptijd blijft deze 

archiefdoos in vorm door de verlijmde zijkanten
• Het microgolfkarton is gemaakt van FSC®  

gecertificeerd materiaal
• Met OFFI Label, certificaatnummer OL51125047 
• Deze archiefdoos past in de Standaard 

container

L3000 24.1 x 8.3 x 33.5cm Pak: 50 stuks
L3000KV 24.1 x 8.3 x 33.5cm Pak: 8 stuks

BANKERS BOX® Loeff’s Patent 
 Universeel Box A4
• Zeer sterke gemeente archiefdoos met  

verlijmde zijkanten
• Ook geschikt voor het archiveren van 

hangmappen op A4-formaat door de aanwezige 
vouwlijn naar binnen te drukken

• Het karton is gemaakt van FSC® gecertificeerd 
golfkarton

• Met OFFI Label, certificaatnummer OL51125048
• Deze archiefdoos past in de Jumbo container

LO3020 26.4 x 11.4 x 33.6cm Pak: 25 stuks
L3020KV 26.4 x 11.4 x 33.6cm Pak: 8 stuks

BANKERS BOX® Loeff’s Patent 
Loeff Box Foolscap/Folio
• Gebruiksklare archiefdoos op Folio formaat
• Uitgevoerd met extra bodeminlegger
• Met duim in grijpgat doos in model brengen
• Het karton is gemaakt van FSC® gecertificeerd 

materiaal en is na afloop van de archiefduur 
recycleerbaar

• Met OFFI Label, certificaatnummer OL50825044
• Deze archiefdoos past in de Jumbo container

L3030 26.5 x 11.8 x 37cm Pak: 50 stuks
L3030KV 26.5 x 11.8 x 37cm Pak: 8 stuks

BANKERS BOX® Loeff’s Patent 
archiefdoos folio
• Archiefdoos op folio formaat, vervaardigd van 

fraaie kwaliteit microgolfkarton
• Eenvoudig in elkaar te zetten met speciale 

bodemsluiting
• Deze archiefdoos blijft gedurende de gehele 

archieflooptijd in vorm door de verlijmde zijkanten
• Het microgolfkarton is gemaakt van FSC® 

gecertificeerd materiaal
• Met OFFI Label, certificaatnummer OL50725043
• Deze archiefdoos past in de Standaard container

L3003 26 x 8.5 x 34.3cm Pak: 50 stuks
L3003KV 26 x 8.5 x 34.3cm Pak: 8 stuks

BANKERS BOX® Loeff’s Patent 
City Box 10+
• Golfkartonnen zuurvrije archiefvouwdoos 

met ICN norm 4 certificaat (voor middellange 
bewaring van archiefstukken) 

• Voor instellingen en gemeenten die geheel 
volgens de strenge eisen van de Archiefwet 
zuurvrij moeten archiveren!

• Deze archiefdoos past in de Jumbo Plus 
container 

L3008 39.5 x 12 x 26.5cm Pak: 50 stuks

BANKERS BOX® Loeff’s Patent Jumbo Box
• Zeer sterke gemeente archiefdoos met  

verlijmde zijkanten
• Vervaardigd van massief 900 grams karton
• Uitgevoerd met 1-2-3-4 bodemsluiting
• De bodemlegger zorgt ervoor dat uw  

documenten gedurende de archieflooptijd 
onbeschadigd gearchiveerd blijven

• Het karton is gemaakt van FSC® gecertificeerd 
materiaal en is na afloop van de archiefduur 
recycleerbaar

• Met OFFI Label, certificaatnummer  
OL50925045

• Deze archiefdoos past in de Jumbo container

L3007 25.7 x 11.5 x 37cm Pak: 25 stuks
L3007KV 25.7 x 11.5 x 37cm Pak: 8 stuks

BANKERS BOX® Loeff’s Patent 

Space Box
• Gebruiksklare archiefdoos op A4 formaat, 

vervaardigd van 600 grams massief karton 
(halfautomaat), voor stofvrije opberging,  
geschikt voor een ordnerinhoud

• Uitgevoerd met extra bodeminlegger
• Het karton is gemaakt van FSC® gecertificeerd 

materiaal en is na afloop van de archiefduur 
recycleerbaar

• Met OFFI Label, certificaatnummer  
OL50825044

• Deze archiefdoos past in de Standaard  
container

L4550 24.5 x 6.3 x 32cm Pak: 50 stuks
L4550KV 24.5 x 6.3 x 32cm Pak: 8 stuks

BANKERS BOX® Loeff’s Patent  
Data Box A3
• Deze archiefdoos is geschikt voor het 

opbergen van A3 formaat documenten en 
is eveneens geschikt voor het permanent 
opbergen van het grootste formaat 
kettingformulieren (12” x 390 mm.)

• Uitgevoerd met speciale bodemsluiting
• De Data box is gemaakt van FSC® 

gecertificeerd materiaal en is na de 
archiefduur recycleerbaar

L3004 33.3 x 8.3 x 44.5cm Pak: 50 stuks
L3004KV 33.3 x 8.3 x 44.5cm Pak: 8 stuks

BANKERS BOX® Loeff’s Patent  
City Box 30+
• Golfkartonnen zuurvrije ¨gemeente¨ 

archiefvouwdoos met ICN norm 3 certificaat, 
geschikt voor langdurige opberging van 
documenten (> 30 jaar)

• Voor instellingen en gemeenten die geheel 
volgens de strenge eisen van de  Archiefwet 
zuurvrij moeten archiveren

• Deze archiefdoos past in de  Jumbo Plus 
container 

L3009 39.5 x 12 x 26.5cm Pak: 50 stuks
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Geschikt voor lange termijn bewaren - minimum 30 jaar City Box 30+ (50pk)
Code #L3009

Geschikt voor lange termijn bewaren - minimum 10 jaar City Box 10+ (50pk) 
Code #L3008

Voldoet aan de eisen van de archiefwet en geschikt voor 
langdurige documentbewaring.

Binders
Code #L1222 (Standaard 100pk)
Code #L1223 (Standaard 50pk)
Code #L1226 (Standaard 10pk)

Code #L1224 (Lang 100pk)
Code #L1225 (Lang 50pk)
Code #L1228 (Lang 10pk)

ISO16245:
2009-12

CityBox 30+ voldoet aan de eisen volgens ISO 16245:2009-12 
Type A.

City Box 30+ (50pk)
Code #L3009

BANKERS BOX® Loeff’s Patent Classic Box
• Archiefdoos van fraaie kwaliteit golfkarton met grote opbergcapaciteit
• Folio formaat
• Uitgevoerd met een autolock bodem. In één handbeweging in model te brengen
• Met handige en ruime sluitklep
• Lijm en inkt bevatten geen schadelijke stoffen 
• Het karton is gemaakt van FSC® gecertificeerd materiaal en is na afloop van de 

archiefduur recycleerbaar
• De archiefdoos voldoet aan alle milieu- en duurzaamheidseisen, zoals deze zijn 

vastgelegd in criteria, opgesteld door Agentschap NL, onderdeel van Ministerie 
van VROM

• Alle gebruikte grondstoffen bevatten geen schadelijke stoffen
• Deze archiefdoos past in de Jumbo container en in de Jumbo Plus container 

3040 26 x 11.8 x 37cm Pak: 50 stuks

BANKERS BOX® Loeff’s Patent 
Direct Container
• De Direct container is geschikt voor het 

archiveren van 4 ordners met een rugbreedte  
van 80 mm of 6 ordners met een rugbreedte  
van 60 mm

• De Direct container is ook geschikt voor het 
opbergen van 4 Filing boxen Folio, of 4 Quick 
boxen A4

• De containers zijn gemaakt van deels gerecycled 
en volledig recycleerbaar golfkarton

L4000 36 x 38 x 33cm Pak: 15 stuks incl.  
verbindingssteunen.

BANKERS BOX® Loeff’s Patent 
Jumbo Container
• Deze container biedt ruimte aan 3 Loeff  

boxen, 3 Universeel boxen, 3 Classic boxen  
of 3 Jumbo boxen

• Rug aan rug koppelbaar en in hoogte en  
breedte schakelbaar

• Vervaardigd van FSC® gecertificeerd  
materiaal en recycleerbaar golfkarton 

L4004 28 x 42.5 x 40cm Pak: 15 stuks incl.  
verbindingssteunen.

BANKERS BOX® Loeff’s Patent 
Standaard Container
• Deze container is volledig afgestemd  

op het formaat van A4- en folio-formaat  
archiefdozen tot een rugbreedte van 8 cm

• Ruimte voor 6 Space boxen A4,  
4 Quick boxen A4 of 4 Filing boxen Folio

• De robuuste constructie, het doordachte 
schakelsysteem en de extra verbindings- 
steunen garanderen een stevig archief

• Vervaardigd van FSC® gecertificeerd  
materiaal  en recycleerbaar golfkarton

L4001 27.5 x 41 x 37cm Pak: 15 stuks incl.  
verbindingssteunen.

BANKERS BOX® Loeff’s Patent Standaard Container  
Starter Kit
• Start met archiveren met de Loeff’s Standaard Container  

starter kit
• Elke standaard container bevat 4 archiefdozen 
• Een robuuste constructie, het doordachte schakelsysteem en 

de extra verbindingssteunen garanderen een stevig archief met 
ongekend flexibele mogelijkheden

• Het golfkarton is gemaakt van FSC® gecertificeerd materiaal
• Starter Kit bevat: 2 x Standaard Container, 8 x Archiefdoos en  

4 x Plastic verbindingssteun

7776501
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Basic Archiefdoos  
• Voor ft A4+
• Manuele montage
• Uit 100 % gerecycleerd karton  

4460102 binnenft: 7,7 x 25 x 32,5 cm (b x h x d)  verp/25
4460202 binnenft: 9,7 x 25 x 32,5 cm (b x h x d)  verp/25
4460302 binnenft: 14,7 x 25 x 32,5 cm (b x h x d)  verp/25

Basic Archiefdoos Heavy Duty  
• Voor ft A4+
• Ideaal voor het opbergen van A4 of grotere documenten
• Grote labelruimte
• Met hersluitbaar deksel
• Manuele montage
• Uit 100 % gerecycleerd karton

Basic Opbergdoos  
• Voor ft A4
• Binnenft: 38,4 x 28,7 x 31,7 cm (b x h x d)
• Sterke opbergdoos met grote labelruimte
• Manuele montage 
• Dubbele laag karton bij de eindpanelen en op de bodem voor extra 

sterkte
• Tot 3 units hoog stapelbaar om ruimte te besparen
• Uit 100 % gerecycleerd karton  

4460801   verp/10

Basic Containerdoos Flip Top Maxi  
• Voor ft A4+
• Binnenft: 35 x 26 x 52,6 cm (b x h x d)
• Driedubbele dikte karton bij zijpanelen en dubbele dikte op de 

bodem
• Met aangehecht deksel
• Manuele montage
• Tot 2 units hoog stapelbaar om ruimte te besparen
• Uit 100 % gerecycleerd karton  

4460502   verp/10

Basic set van Containerdoos en Archiefdoos  
• Voor ft A4+
• Binnenft: 35 x 26 x 52,6 cm (b x h x d)
• Manuele montage
• Dubbele dikte karton bij zijpanelen en dubbele dikte op de bodem
• Tot 2 units hoog stapelbaar om ruimte te besparen
• Inclusief 6 archiefdozen uit stevig karton, met rug van 8 cm
• Uit 100 % gerecycleerd karton  

4460504   verp/1

4474002 binnenft: 7,5 x 24,4 x 33,3 cm (b x h x d)  verp/20
4472702 binnenft: 9,5 x 24,4 x 33,3 cm (b x h x d)  verp/20
4472802 binnenft: 14,4 x 24,4 x 33,3 cm (b x h x d)  verp/20
4472902 binnenft: 19,5 x 24,4 x 33,3 cm (b x h x d)  verp/20
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Basic Archiefdoos  
Heavy Duty  
• Voor ft A4 en A4+
• Binnenft: 9,5 x 24,4 x 33 cm (b x h x d)
• Manuele montage
• Vergrendelbaar deksel voor extra veiligheid
• Uit 100 % gerecycleerd karton  

Pak van 8 stuks
44745 geassorteerde kleuren: rood, geel, groen en blauw  verp/1
Pak van 20 stuks
44742 geel   verp/1
44741 rood  verp/1
44743 groen  verp/1

System Containerdoos Flip Top Kubus  
• Binnenft: 35 x 29,3 x 37 cm (b x h x d)
• Voor ft A4-transfer archiefdozen, ordners en ringmappen
• Opbergkubus met aangehecht deksel
• Tot 5 units hoog stapelbaar om ruimte te besparen
• Fastfold™ voor automatisch opzetten
• Uit 100 % gerecycleerd karton  

21601BB   verp/10

Basic Opbergdoos Heavy Duty  
• Manuele montage
• Beschrijfbaar
• Tot 5 units hoog stapelbaar om ruimte te besparen
• Dubbele dikte karton bij zijpanelen en op de bodem
• Uit 100 % gerecycleerd karton  

446160 binnenft: 38 x 28,7 x 43 cm (b x h x d)  verp/10
446170 pak van 10 stuks, binnenft: 33,3 x 28,5 x 38 cm (b x h x d)  verp/1

System Containerdoos Flip Top Maxi  
• Binnenft: 54,5 x 29,3 x 37,8 cm (b x h x d)
• Met aangehecht deksel
• Tot 5 units hoog stapelbaar om ruimte te besparen
• Fastfold™ voor automatisch opzetten
• Uit 100 % gerecycleerd karton  

1141501   verp/10

Basic Containerdoos Heavy Duty  
• Binnenft: 37,8 x 28,7 x 54,5 cm (b x h x d)
• Met aangehecht deksel
• Manuele montage
• Tot 6 units hoog stapelbaar om ruimte te besparen
• Driedubbele dikte karton bij zijpanelen en dubbele dikte op de 

bodem
• Uit 100 % gerecycleerd karton  

44746   verp/10

System ERGO Heavy Duty  
• Voor ft A4 of folio archiefdozen, ringmappen en ordners
• Ergonomische handvaten om spanning op de polsen te verlichten
• Driedubbele laag karton bij de eindpanelen en een dubbele laag bij 

de zijpanelen en bodem
• Tot 5 units hoog stapelbaar om ruimte te besparen
• Fastfold™ voor automatisch opzetten
• Uit 100 % gerecycleerd karton  

0038801 opbergdoos (met los deksel),  
binnenft: 33,3 x 28,5 x 39 cm (b x h x d) 

 verp/10

0048901 containerdoos (met aangehecht deksel),  
binnenft: 37,8 x 29,3 x 54,4 cm (b x h x d) 

 verp/10
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System Containerdoos Flip Top Maxi  
• Binnenft: 37,8 x 29,3 x 54,5 cm (b x h x d)
• Fastfold™ voor automatisch opzetten
• Dubbele laag karton bij de eindpanelen en op de bodem
• Aangehecht deksel met sluiting voor extra veiligheid
• Voor System ordners of 6 x 8 cm / 4 x 12 cm transfer archiefdozen
• Tot 5 units hoog stapelbaar om ruimte te besparen
• Uit 100 % gerecycleerd karton  

11815BB   verp/10

System Archieflade  
• Binnenft: 35 x 29 x 54,5 cm (b x h x d)
• Extra sterke constructie inclusief een versterkt geraamte en laden
• Geschikt voor ordners en A4-hangmappen
• Tot 6 units hoog stapelbaar om ruimte te besparen
• Uit 100 % gerecycleerd karton  

01820BB   verp/5

System Opbergdoos  
• Extra sterke, dubbele wandconstructie bij eindpanelen en bodem
• Geschikt voor ordners, ringmappen en System transfer archief-

dozen
• Oversized deksel voor het opbergen van A4 of folio hangmappen
• Fastfold™ voor automatisch opzetten
• Tot 4 units hoog stapelbaar om ruimte te besparen
• Uit 100 % gerecycleerd karton  

00810BB binnenft: 33,3 x 29 x 39 cm (b x h x d)  verp/10
1810FEU binnenft: 38 x 29 x 43 cm (b x h x d)  verp/10

System Archiefdoos  
• Voor ft A4
• Vergrendelbaar deksel voor extra veiligheid
• Compatibel met System opbergdozen en ordnerarchief
• Fastfold™ voor automatisch opzetten
• Uit 100 % gerecycleerd karton  

10801BB binnenft: 8 x 26 x 31,5 cm (b x h x d)  verp/10
10805BB binnenft: 10 x 26 x 31,5 cm (b x h x d)  verp/10

System Opbergdoos  
• Binnenft: 33,3 x 28,5 x 38 cm (b x h x d)
• Extra sterke, dubbele wandconstructie bij eindpanelen en bodem
• Geschikt voor ordners, ringmappen en transfer archiefdozen
• Oversized deksel voor het opbergen van A4 of folio hangmappen
• Fastfold™ voor automatisch opzetten
• Tot 5 units hoog stapelbaar om ruimte te besparen
• Uit 100 % gerecycleerd karton  

26101BB 1 stuk  verp/10
26103BB pak van 2 stuks  verp/1

System Archiefdoos  
• Vergrendelbaar deksel  

voor extra veiligheid
• Compatibel met System opbergdozen 

en ordnerarchief
• Fastfold™ voor automatisch opzetten
• Uit 100 % gerecycleerd karton  

Voor ft A4
26401BB binnenft: 8 x 26 x 31,5 cm (b x h x d)   verp/10
0026501 binnenft: 10 x 26 x 31,5 cm (b x h x d)  verp/10
0027701 binnenft: 15 x 31,5 x 26 cm (b x h x d)  verp/10
0028501 binnenft: 20 x 31,5 x 26 cm (b x h x d)  verp/10
Voor ft A3
23601BB binnenft: 10 x 31,5 x 43 cm (b x h x d)  verp/10
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Earth Series Archiefdoos  
• Voor ft A4
• Vergrendelbaar deksel voor extra veiligheid
• Manuele montage
• Compatibel met Earth Series opbergdozen
• Uit 100 % gerecycleerd karton  

4470101 binnenft: 8 x 25 x 31,5 cm (b x h x d)  verp/20
4470201 binnenft: 10 x 25 x 31,5 cm (b x h x d)  verp/20
4470301 binnenft: 15 x 25 x 31,5 cm (b x h x d)  verp/20

Opbergkoffer Handifile  
• Buitenft: 36,2 x 25 x 12, 4 cm (b x h x d),  

binnenft: 36 x 23 cm (b x h) 
• Voor ft A4
• Uit vezelplaat
• Inclusief voorgedrukte registerkaarten
• Vergrendeling biedt stevige sluiting
• Waaiert uit in 19 vaks harmonicamap
• Met plastic draaggreep  

9352201 blauw  verp/5
9352101 zwart  verp/5

Earth Series Archiefdoos  
• Voor het veilig bewaren en vervoeren van al uw 

documenten
• Klapdeksel met sluiting
• Manuele montage
• Labelruimte op 3 zijdes zodat de doos verticaal 

of horizontaal opgeborgen kan worden
• Uit 100 % gerecycleerd karton  

4473401 voor ft A4, binnenft: 31,8 x 25 x 6,7 cm (b x h x d)  verp/10
4473602 voor ft A3, binnenft: 31 x 43 x 6,7 cm (b x h x d)  verp/5

Earth Series Opbergdoos  
• Stevige constructie met dubbele laag karton bij eindpanelen en 

basis
• Compatibel met 8 cm Earth Series transfer archiefdozen
• Manuele montage
• Tot 3 units hoog stapelbaar om ruimte te besparen
• Uit 100 % gerecycleerd karton  

4470601 binnenft: 32,5 x 26 x 37,5 cm (b x h x d)  verp/10
4470701 binnenft: 32,5 x 26 x 44,5 cm (b x h x d)  verp/10

Earth Series Opbergdoos Flip Top Maxi  
• Binnenft: 37,8 x 28,7 x 54,5 cm (b x h x d)
• Met aangehecht deksel
• Manuele montage
• 3 lagen karton bij eindpanelen en dubbele laag op de bodem
• Versterkte handgrepen
• Ideaal voor het opbergen van ringmappen, ordners en A4/A4+ 

transfer archiefdozen
• Tot 4 units hoog stapelbaar om ruimte te besparen
• Uit 100 % gerecycleerd karton  

4472205   verp/10
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Archiefdoos  
• Uit stevig bruin golfkarton van 

384 g/m² 
• Uit 100 % gerecycleerd karton  

AR-DIN voor ft A4, binnenft: 8 x 34,5 x 25,1 cm (b x h x d)  verp/50
AR-F voor ft folio, binnenft: 8 x 25,1 x 36,5 cm (b x h x d)  verp/50

Archiefdoos  
• Binnenft: 11 x 26 x 36 cm (b x h x d)
• Uit zwaar karton van 700 g/m²
• Voorgevouwd = tijdswinst
• Behoudt zijn vorm zonder haken
• 70 % FSC-gecertificeerd  

362611   verp/50

Archiefdoos  
• Stevige doos
• Uit bruin karton van 650 g/m²
• 70 % FSC-gecertificeerd  

32239 voor ft A4, binnenft: 8 x 23 x 32 cm (b x h x d)  verp/25
35239 voor ft folio, binnenft: 8 x 23 x 35 cm (b x h x d)  verp/25

Gemeentearchiefdoos  
• Binnenft: 12 x 26 x 37 cm (b x h x d)
• Uit zeer stevig karton van 700 g/m²
• Met metalen haakjes
• 70 % FSC-gecertificeerd  

372612 1 stuk  verp/50
372612H sluithaakje voor archiefdoos ref. 372612, doos van 

220 stuks 
 verp/1

Archiefdoos  
• Voor ft A4
• Binnenft: 8 x 23 x 32 cm (b x h x d)
• Uit bruin karton van 650 g/m²
• Snelle montage zonder clips
• Geproduceerd in een zuurvrije omgeving voor duurzame archivering
• Met zwarte bedrukking  

4968000   verp/25

Gemeentearchiefdoos  
• Voor ft folio
• Binnenft: 11 x 26 x 36 cm (b x h x d)
• Uit stevig bruin karton van 650 g/m²
• Gemakkelijke montage dankzij de bijgeleverde metalen haakjes
• Geproduceerd in een zuurvrije omgeving voor duurzame archivering
• Met perforatiedruk voor gemakkelijk opschrift
• Inclusief clips  

1730350   verp/50

Archiefdoos  
• Voor ft A4
• Uit bruin karton
• 100 % gerecycleerd en 100 % recycleerbaar
• Indexering zones met grijpoogje  

248157 binnenft: 10 x 25 x 33 cm (b x h x d)  verp/25
248181 binnenft: 15 x 25 x 33 cm (b x h x d)  verp/25
31010 binnenft: 20 x 25 x 33 cm (b x h x d)  verp/25

Containerdoos  
• Binnenft:  

51,6 x 25,6 x 34,6 cm  
(b x h x d)

• Uit bruin karton
• 100 % gerecycleerd  

en 100 % recycleerbaar
• Opening bovenaan
• Met aangehecht deksel
• Indexering zones en laterale handvaten  

310142   verp/10
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Archiefdoos Speedbox  
• Voor ft A4 en ft folio 
• Uit wit karton
• 100 % gerecycleerd en 100 % recycleerbaar  

623985 rugbreedte 8 cm, binnenft: 8 x 25 x 35 cm (b x h x d)  verp/25
623908 rugbreedte 10 cm, binnenft: 10 x 25 x 35 cm (b x h x d)  verp/25
623909 rugbreedte 15 cm, binnenft: 15 x 25 x 35 cm (b x h x d)  verp/25

Containerdoos Speedbox  
• Uit wit karton
• 100 % gerecycleerd en  

100 % recycleerbaar
• Met geïntegreerd deksel  

623912 medium, capaciteit: 3 archiefdozen Speedbox 100, 
binnenft: 36,7 x 26,3 x 32,5 cm (b x h x d) 

 verp/15

623913 large, capaciteit: 4 archiefdozen Speedbox 100,  
binnenft: 43,3 x 26,3 x 36,4 cm (b x h x d) 

 verp/15

623914 capaciteit: 5 ordners met rugbreedte 7,5 cm,  
binnenft: 39,2 x 30,1 x 33,4 cm (b x h x d) 

 verp/15

Archiefdoos Boxy  
• Uit wit karton
• 100 % recycleerbaar
• Manuele montage  

1280010 binnenft: 8 x 25 x 35 cm (b x h x d)  verp/25
1282010 binnenft: 10 x 25 x 35 cm (b x h x d)  verp/25
1286020 binnenft: 15 x 25 x 35 cm (b x h x d)  verp/25
128701 binnenft: 20 x 25 x 35 cm (b x h x d)  verp/25

Containerdoos  
• Binnenft: 56 x 27,5 x 36,5 cm (b x h x d)
• Met deksel bovenaan
• Capaciteit: 5 x Boxy 100 (rug: 10 cm) of 6 x Boxy 80 (rug: 8 cm)  

1289000   verp/10

Archiefdoos  
• Uit wit karton
• 100 % gerecycleerd en  

100 % recycleerbaar
• Plat geleverd  
• Manuele montage  

5811735 binnenft: 8 x 25 x 33 cm (b x h x d)  verp/25
5812035 binnenft: 10 x 25 x 33 cm (b x h x d)  verp/25
581181B binnenft: 15 x 25 x 33 cm (b x h x d)  verp/25
9034075 binnenft: 20 x 25 x 33  cm (b x h x d)  verp/25

Archiefdoos  
• Uit wit karton
• 100 % gerecycleerd en  

100 % recycleerbaar
• Plat geleverd
• Automatische montage
• Opening bovenaan 

9300760 binnenft: 10 x 25 x 33 cm (b x h x d)  verp/10
930766 binnenft: 20 x 25 x 33  cm (b x h x d)  verp/10

Containerdoos  
• Binnenft: 52 x 26 x 34 cm (b x h x d)
• Uit wit karton
• 100 % gerecycleerd en 100 % recycleerbaar
• Plat geleverd
• Manuele montage
• Met aangehecht deksel
• Capaciteit: 5 boxen van 10 cm  

581211   verp/5

Containerdoos  
• Binnenft: 53,9 x 28 x 35,9 cm (b x h x d)
• Uit wit karton
• 100 % gerecycleerd en 100 % recycleerbaar
• Plat geleverd
• Automatische montage
• Met aangehecht deksel
• Capaciteit: 5 boxen van 10 cm  

930782   verp/10
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Archiefdoos  
• Voor ft A4
• Binnenft: 34 x 27 cm (h x d)
• Uit stevig zuurvrij golfkarton
• Automatische montage
• Compatibel met de Elba containerdozen
• Voorbedrukt voor vermelding van de inhoud  

Grijs met witte opdruk 
4064940 rug van 10 cm  verp/40
4064942 rug van 15 cm  verp/40
4064977 rug van 20 cm  verp/40
Geassorteerde kleuren: rood, groen, blauw en grijs
4064941 rug van 10 cm  verp/40

Containerdoos  
• Voor het archiveren of transporteren van 5 ordners (8 cm) en  

4 archiefdozen (10 cm)
• Binnenft: 34,5 x 45 x 28 cm (b x h x d)
• Uit stevig zuurvrij golfkarton
• Automatische montage
• Met een vast deksel
• Voorbedrukt voor vermelding van de inhoud
• Grijs met witte opdruk  

4061159   verp/10

Opbergdoos  
• Voor A4 hangmappen met ruiter (tot 30 hangmappen), 5 archief-

dozen (10 cm) of 7 ordners (8 cm)
• Binnenft: 37 x 62,2 x 32,2 cm (b x h x d)
• Uit stevig zuurvrij golfkarton 
• Automatische montage
• Meegeleverd deksel
• Voorbedrukt voor vermelding van de inhoud
• Grijs met witte opdruk
• Pak van 5 stuks  

1333273   verp/1

Archiefcontainer  
• Voor ft A4 en A3 
• Binnenft: 45,5 x 35,5 x 27 cm (b x h x d)
• Uit stevig zuurvrij karton
• Plat geleverd
• Automatische montage
• Voorbedrukt voor vermelding van de inhoud
• Grijs met witte opdruk  

1055204   verp/10

Archiefdoos  
• Voor ft A3
• Binnenft: 45 x 34 x 8,8 cm (b x h x d)
• Uit stevig zuurvrij golfkarton
• Automatische montage
• Liggend
• Compatibel met de Elba containerdozen
• Voorbedrukt voor vermelding van de inhoud
• Grijs met witte opdruk  

1552038   verp/10

Archieflade  
• Voor hangmappen met ruiters (25 A4 of 15 Foolscap), voor 4 ordners 

(8 cm) of 3 archiefdozen (10 cm)
• Binnenft: 38,5 x 46 x 35 cm (b x h x d)
• Uit stevig zuurvrij golfkarton
• Automatische montage
• Stapelbaar tot 4 units hoog
• Compatibel met de Elba containerdozen
• Voorbedrukt voor vermelding van de inhoud
• Grijs met witte opdruk  

4061160   verp/4

Archiefdozen
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BANKERS BOX® Loeff’s Patent Liftboy Mini Starter Kit
• Maak een positieve start met uw document management
• Leeg uw archief bestanden en bundel de inhoud binnen een minuut  

met behulp van de producten uit de Starter Kit!
• De Starter Kit biedt alles wat u nodig heeft om aan de slag te gaan 
• OFFI label voor kwaliteit, certificaatnummer OL50325049
• Inhoud: 1 x Liftboy en 10 x archiefbinders met ICN 12 certifcaat en  

OFFI Label voor kwaliteit,  certificaat nummer OL50325049

7776401

BANKERS BOX® Loeff’s Patent Quickbinders
• In combinatie met de Quickboy het snel en kostenbesparend  

opbergen van archiefstukken
• Met de Quickbinders worden de documenten gebundeld  
• Week- en zuurmakervrij 
• Recycleerbaar

L1215 Standaard 100mm 100 stuks
L1216 Lang 140mm 100 stuks

BANKERS BOX®  
Loeff’s Patent Liftboy
• De Quickboy gebruikt u voor het snel uitlichten van de ordnerinhoud
• Door licht aandrukken van de Quickbinders tegen de binnenhevel van 

de Quickboy ontstaat een verbinding. Deze verbinding is nog sneller dan 
schroefverbinding van de Liftboy met de archiefbinders

L4548 1 stuk

BANKERS BOX® Loeff’s Patent Archieflabels
• Slips voor de inhoudaangifte op de bundel.
• Voor gemakkelijke rubricering en archiefindeling.
• Hout-, zuur- en chloorvrij. Volledig recycleerbaar gemaakt van FSC® 

gecertificeerd materiaal

L10711 Geel 100 stuks
L10712 Groen 100 stuks
L10713 Rood 100 stuks
L10714 Wit 100 stuks

BANKERS BOX® Loeff’s Patent Complete Starter Kit
• Maak een goede start met uw documentmanagement.  

Leeg uw ordners en bundel uw ordnerinhoud binnen een  
minuut met behulp van de producten uit de Starterkit

• Met de Starterkit heeft u alle benodigde archiefmiddelen  
binnen handbereik

• Archiefbinders met ICN 12 certificaat en OFFI Label
• De Starterkit bestaat uit 1 Archiefboy, 100 Archiefbinders,  

100 Archieflabels, 100 Verstevigingsstrips

L4522

BANKERS BOX® Loeff’s Patent Archiefbinders
• Deze archiefbinders van milieuvriendelijk materiaal, waarmee  

(met behulp van de Liftboy) de ordnerinhoud eenvoudig wordt  
gebundeld, zijn week- en zuurmakervrij

• Met ICN 12 certificaat, dus geschikt voor langdurige documentbewaring. 
• Voldoet aan de eisen van de Archiefwet! 
• Met OFFI Label, certificaat OL50325049

L1222 Standaard 100mm 100 stuks
L1223 Standaard 100mm 50 stuks
L1226 Standaard 100mm 10 stuks
L1224 Lang 170mm 100 stuks
L1225 Lang 170mm 50 stuks
L1228 Lang 170mm 10 stuks

ARCHIVEREN IS DE KUNST VAN HET VINDEN                                 

2. Archiefdoos
Gebruik een 
archiefdoos om 
uw papierwerk te 
organiseren en 
beschermen

1. Bundelen
Leeg uw ordners 
en bundel uw 
ordner inhoud

3. Container
Bewaar uw 
archiefdozen in 
een container

LOEFF’S PATENT Uitzonderlijk sterk, modulair en flexibel op te bergen A
RCH

IV
EREN
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• Plastic clip met 2 extra lange pootjes
• Lengte: 100 mm
• Houdt uw papierwerk gebonden voor toekomstige opslag
• Elke verpakking bevat een verlengstuk om het papier eenvoudig uit 

de ordner te krijgen
• Capaciteit: 600 vel (papier van 90 g/m²)  

1189601 lichtblauw, doos van 20 stuks  verp/1
0089801 blauw, doos van 50 stuks  verp/1
0089701 wit, doos van 100 stuks  verp/1

Archiefbinder D-Clip  
• Plastic clip met 2 extra lange 

pootjes
• Lengte: 110 mm
• Houdt uw papierwerk gebonden 

voor toekomstige opslag
• Elke verpakking bevat een 

verlengstuk om het papier een-
voudig uit de ordner te krijgen

• Capaciteit: 80 mm
• Doos van 110 stuks  

1189301 rood  verp/1
1189401 blauw  verp/1

Archiefbinder Tube Clip  
• Plastic clip met verlengde beentjes
• Lengte: 97 mm
• Houdt uw papierwerk gebonden voor toekomstige opslag
• Gemaakt van 100 % gerecycleerd materiaal
• Capaciteit: 630 vel (papier van 90 g/m²)
• Doos van 100 stuks
• Kleur: geel  

1189101   verp/1

Archiefbinder  
• 2-delige plastic clip
• Voor het snel en eenvoudig  

uitnemen van de orderinhoud
• Houdt uw papierwerk gebonden 

voor toekomstige opslag
• Doos van 100 stuks  

00895 capaciteit: rugdikte 8 cm, wit  verp/1
0089602 capaciteit: rugdikte 8,5 cm, rood  verp/1

Archiefbinder JalemaClipex  
• PVC vrij
• Bladeren als in een boek
• Hechtmechaniek voor permanente bewaring van archiefstukken
• Perforatiegaten kunnen niet doorscheuren (flexibele slang)
• Kopiëren zonder het vel uit de map te halen
• Kantlijn volledig leesbaar
• Vrij van weekmakers en zware metalen (lood, cadmium)
• File-Lifter (gratis bijgeleverd) zet inhoud van ordners naar een 

losse JalemaClip
• Kleur: petrol/wit  

5720200 blister van 10 stuks  verp/1
5720049 doos van 100 stuks  verp/1

Archiefbinder JalemaClip  
• Om vellen in één handomdraai uit  

te nemen of tussen te voegen
• Voor alle standaard perforatiegaten
• Perforatiegaten kunnen niet doorscheuren (flexibele slang)
• Kopiëren zonder het vel uit de map te halen
• Kantlijn volledig leesbaar
• Lood- en cadmiumvrij
• File-Lifter (gratis bijgeleverd) zet inhoud van ordners over naar een 

losse JalemaClip
• Kleur: geel/wit  

5710200 blister van 10 stuks  verp/1
5710000 doos van 100 stuks  verp/1

Archiefbinder PliFix®  
• Binders op de mechaniekstangen van 

de ordner plaatsen om papieren over te 
hevelen

• Alle papieren in één handomdraai op de 
archiefbinder schuiven

• Uiteinden uit zwarte kunststof
• Past op elk standaard 80 mm ordner- of 

ringmap
• Wordt met etiketten geleverd
• Capaciteit: 90 mm
• Kleur: geel  

639801S blister van 10 stuks  verp/1
639800 verpakt in een doos  verp/100

Archiefbinder  
• Tot 80 mm dikte
• Kleur: goud
• Pak van 50 stuks  

11831A   verp/1
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Archiefbinder D-clip  
• Met stalen kern
• Tot 115 mm dikte
• Kleur: rood  

911832   verp/100

Archiefbinder E-clip  
• Tot 80 mm dikte
• Kleur: blauw  

911735   verp/100

Archiefbinder Data-clip  
• Tot 110 mm dikte
• Kleur: blauw  

911882   verp/100

Archiefbinder Magi-clip  
• Voor het archiveren van al uw documenten
• Kleur: rood  

911890 12 stuks in een zakje  verp/1
911905 verpakt in een doos  verp/100

Snelhechter  
• Ft 150 x 38 mm  

Snelhechter Flexi  
• Ft 150 x 20 mm
• Zelfklevende snelhechter
• Bundelt geperforeerde documenten
• Hecht ook op gladde oppervlakken
• Kleur: wit  

6910 pak van 10 stuks  verp/1
69100 pak van 100 stuks  verp/1

Snelhechter  
• Ft 150 x 38 mm
• Geassorteerde kleuren
• Doos van 100 stuks  

1430625   verp/1

Gebroken ringen  
• Doos van 100 stuks  

R19100 diameter 19 mm  verp/1
R25100 diameter 25 mm  verp/1
R32100 diameter 32 mm  verp/1

Doos van 250 stuks
426025 geassorteerde kleuren  verp/1

Doos van 100 stuks
1680W wit  verp/1
1680J geel  verp/1
1680O oranje  verp/1
1680R rood  verp/1
1680V groen  verp/1
1680B blauw  verp/1
1680G grijs  verp/1
1680Z zwart  verp/1
1681A geassorteerde kleuren verp/1

Pak van 25 stuks
1681W wit  verp/1
1681J geel  verp/1
1681O oranje  verp/1
1681R rood  verp/1
1681V groen  verp/1
1681B blauw  verp/1
1681G grijs  verp/1
1681Z zwart  verp/1
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Opbergdozen

Toebehoren voor Really Useful Boxes
O

PBERG
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Really Useful Box Muurkubus 0,14 liter  
• Uit sterke, transparante kunststof
• Kan aan de muur bevestigd worden
• Inhoud: 16 opbergdozen van 0,14 liter
• Buitenft kubus: 28 x 6,5 x 22,4 cm (l x b x h)
• Buitenft box: 9 x 6,5 x 5,5 cm (l x b x h)
• Binnenft box: 6,4 x 4,8 x 4,2 cm (l x b x h)  

UB14ORC transparante opbergdozen  verp/1
UB14ORA gekleurde opbergdozen: 2 x blauw, 2 x oranje, 2 x roze,  

2 x paars, 2 x groen, 2 x rood, 2 x geel en 2 x turkoois 
 verp/1

HDIV4C ODIV4C OD18L OD50L

INHOUD BUITENFORMAAT REFERENTIE VERP

hobby divider met 15 vakjes voor 4 liter of 9 liter, transparant ft 342 x 215 x 35 mm HDIV4C 1

office divider met 8 vakjes voor 4 liter, 9 liter of 22 liter, transparant ft 372 x 243 x 33 mm ODIV4C 1

divider met 7 vakjes voor 7 liter, transparant ft 360 x 330 x 33 mm UB7LDIV 1

divider met 7 vakjes voor 9 liter, transparant ft 344 x 212 x 68 mm TRAY7C 1

divider met 6 vakjes voor 11, 18, 20, 21, 35, 50, 64 en 84 liter, transparant ft 370 x 310 x 90 mm TRAY6C 1

divider met 12 vakjes voor 11, 18, 20, 21, 35, 50, 64 en 84 liter, transparant ft 370 x 310 x 90 mm TRAY12C 1

onderstel met wieltjes voor 18 liter en 35 liter, zwarte pvc ft 365 x 305 mm, Ø 4,5 mm OD18L 1

onderstel met wieltjes voor 20, 33, 50, 64 en 84 liter, zwarte pvc ft 365 x 305 mm, Ø 4,5 mm OD50L 1

Really Useful Box Ladekast  
• Uit sterke, transparante kunststof
• Inhoud: 8 opberglades van 7 liter
• Buitenft: 42 x 30 x 92,5 cm (l x b x h)
• Regenboog kleuren: rood, oranje, geel, groen, lichtblauw, blauw, 

paars en roze  

DT1007   verp/1

Really Useful Box Ladekast  
• Uit sterke, transparante kunststof
• Inhoud: 3 opbergdozen van 9 l en 1 opbergdoos van 4 l
• Buitenft: 42 x 30 x 73 cm (l x b x h)
• Kleur: transparant  

UB3X9LC   verp/1



447

7

65
90

30

O
PBERG

IN
G

Opbergdozen - small boxes

65
90

55
45

120
85

65

120
85

155

40

100

40

220

100
155

100

80

195

135

55

100

355

40

100

220

70

100

355

70

135
195

110

125

240
130

70

340

200

160

245180

A4
88

395
255

UB007AS 0,07 l verp/10

geassorteerde kleuren

UB014LC 0,14 l verp/1 UB02C 0,2 l verp/1 UB033LC* 0,3 l verp/1

UB035C 0,35 l verp/1 UB055LC* 0,55 l verp/1 UB07LC* 0,7 l verp/1 UB075C 0,75 l verp/1

UB08LC 0,8 l verp/1 UB09LC* 0,9 l verp/1 UB1-5LC 1,5 l verp/1 UB1-6LC* 1,6 l verp/1

UB2-1LC* 2,1 l verp/1 UB2-5DC 2,5 l verp/1 UB3LC* 3 l verp/1

*beschikbaar 
in meerdere 
kleuren

transparant wit geel oranje roze helroze rood helblauw blauw turkoois paars groen smoke

Transparante opbergdoos
• Uit sterke, transparante kunststof
• Perfect stapelbaar met of zonder deksel
• Deksel afsluitbaar met 2 clips tegen stof en vuil
• Volledig platte en versterkte bodem

• Afmetingen = buitenafmetingen in mm

UB4LC* 4 l verp/1
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Opbergdozen - medium boxes

270

455

85

UB6LC 6 l verp/1

180

430

160

UB65LC 6,5 l verp/1

85

400
350

UB7LC 7 l verp/1

175

340
200

UB8LC 8 l verp/1

UB9LC* 9 l verp/1 UB9CXL 9 l verp/1 UB10LC 10 l verp/1

395

155

255
395

205

255

85

520
340

120

450
350

UB11LC 11 l verp/1

UB12LC 12 l verp/1 UB14L 14 l verp/1 UB18LC 18 l verp/1

UB19LC 19 l verp/1

C4

270
465

150

255
395

210 200

480
390

230

480
390

UB18LXL 18 l verp/1 UB19LCF 19 l verp/1
incl. 10 hangmappen

UB20LC 20 l verp/1

UB21LC 21 l verp/1 UB22L 22 l verp/1 UB22C2D 22 l verp/1
incl. 2 dividers

450350

200

255

820

155

255
820

155

270
465

290

UB24L 24 l verp/1

UB245CT 24,5 l verp/1

395

88

255

UB4LCO 4 l verp/1
incl. office divider 8 vakjes

255
395

88

UB4LDC* 4 l verp/1
incl. 2 hobby dividers 15 vakjes

85

400
350

UB7CDIV 7 l verp/1
incl. divider 7 vakjes

200

340

125

UB5LC 5 l verp/1

400
600

155

255
395

360

UB25L 25 l verp/1

395

290

255
395

290

255

120

710
440

UB18CCB 18 l verp/1

200

480
390

per stuk verkrijgbaar
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per stuk verkrijgbaar
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Opbergdozen - large boxes

480
390

310

UB35LEU* 35 l verp/6

345

480
390

UB38LC 35 l XL verp/6

520

310

440

UB42LC* 42 l verp/5

400
600

315

UB48C 48 l verp/5

440 710

230

UB50LC 50 l verp/5

440
710

310

UB64LC* 64 l verp/4

440
710

310

UB64COF 64 l verp/4

270

360

1200

UB77LC 77 l verp/3

620 810

225

UB70LC 70 l verp/3

440

380

710

UB84LC* 84 l verp/3

310

480

390

UB35LFB 35 l verp/6
open voorzijde, opvouwbaar

310

480

390

UB35CCB 35 l verp/1
verpakt per stuk

310

440 520

UB42CCB 42 l verp/1
verpakt per stuk

440
710

230

UB50CCB 50 l verp/1
verpakt per stuk

440

380

710

UB84CCB 84 l verp/1
verpakt per stuk

440 710

310

UB64CCB 64 l verp/1
verpakt per stuk

270

360

1200

UB77DIV 77 l verp/1
incl. divider 2 vakken

165

710
440

UB33LC 33 l verp/6

345

480390

400

600

315

270

360

1200

810

430

620
810

430

620

UB38CCB 38 l XL verp/1

UB48CCB 48 l XL verp/1

UB145L 145 l verp/1 UB145CB 145 l verp/1

UB77CCB 77 l verp/1

*beschikbaar in meerdere kleuren

transparant wit geel oranje roze helroze

rood helblauw blauw turkoois paars groen smoke

620 810

225

UB70CCB 70 l verp/1
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A 6108023 6108036 6108054 6108016 6108062 6108051 6108001 6108095

6109023 6109036 6109054 6109016 6109062 6109051 6109001 6109095

B 6041001 6041095

C 604201 604295

D 6044023 6044036 6044054 6044016 6044062 6044051 604401 604495

E 6047023 6047036 6047054 6047016 6047062 6047051 6047001 6047095

F 604601 604695

Kubus Opbergdoos Groot

Kubus Opbergdoos Middelgroot

CD Opbergdoos

DVD Opbergdoos                   

A4 Opbergdozen

Tijdschritftencassette

Opbergdoos voor hangmappen
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Diversen
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POCKETFIX®  
• Zelfklevende hoes van transparante zachte folie
• Zakje van 10 stuks  

D807219 binnenft: 75 x 18 mm, buitenft: 81 x 22 mm  verp/1
D807319 binnenft: 100 x 28 mm, buitenft: 104 x 32 mm  verp/1
D807519 binnenft: 150 x 58 mm, buitenft: 154 x 62 mm  verp/1

CORNERFIX®  
• Zelfklevende driehoektassen van transparante zachte folie
• Voor het opbergen van losse documenten in ordners, ringboeken, 

mappen en snelhechters
• Binnenft: 140 x 140 mm
• Doos van 100 stuks  

D831819   verp/1

POCKETFIX®  
• Zelfklevende hoes voor het etiketteren van documenten, mappen 

en ringmappen
• Open aan de zijkant
• Voor visitekaartjes  

D807919 ft 57 x 90 mm, zakje van 10 stuks  verp/1
D837919 ft 90 x 57 mm, doos van 100 stuks  verp/1
D807719 ft 105 x 74 mm, zakje van 10 stuks  verp/1

POCKETFIX®  
• Zelfklevende hoes voor het 

etiketteren van documenten, 
mappen en ringmappen

• Open aan de lange zijde
• Voor visitekaartjes
• Buitenft: 93 x 62 mm
• Binnenft: 90 x 57 mm
• Doos van 100 stuks  

D829319   verp/1

POCKETFIX® A4  
• Zelfklevende hoezen ft A4
• Met opening aan de bovenzijde
• Voor het opbergen of presenteren op mappen, hechtmappen, 

ordners of ringboeken
• Buitenft: 302 x 216 mm  

D8526 zakje van 10 stuks  verp/1
D8527 doos van 50 stuks  verp/1

POCKETFIX® A5  
• Zelfklevende hoezen ft A5 (14,8 x 21 cm) met opening aan de 

bovenzijde
• Voor de bewaring of presentatie van ft A5-documenten op mappen, 

ordners en ringboeken enz.
• Om documenten aan een muur, deur of kast te hangen, enz.
• Buitenft: 216 x 154 mm  

D809419 zakje van 5 stuks  verp/1
D829419 doos van 25 stuks  verp/1

Filefix®  
• Zelfklevende hechtstrook met universele boring
• Om ongeperforeerde documenten, zoals catalogi, brochures,  

foto's en tekeningen op te bergen in ordners en ringmappen  

Voor ft A5
D806219 145 x 25 mm, zakje van 25 stuks  verp/1
Voor ft A4, 295 x 25 mm
D806119 doos van 10 stuks  verp/1
D806419 doos van 50 stuks  verp/1
D826119 doos van 250 stuks  verp/1
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KANTOOR- 
MATERIAAL

Lijmen ..............................................................454
Plakband en plakbandafrollers ......... 465
Scharen en cutters .................................... 475
Snijmatten .....................................................479
Meten ............................................................. 480
Tekenen en schetsen ................................481
Nietmachines en nietjes ........................482
Perforators ...................................................497
Papierklemmen, punaises, enz ........... 502
Stempels en toebehoren .......................506
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RECYCLED PLASTIC

CON TA I NER

SNEL, DUURZAAM.
STERK

BISON, VOOR THUIS 
EN OP KANTOOR!

Onze beste BISON stic ooit.

Ik werk alleen met Bison.www.bison.be

Superieure formule
 Sterke, snelle en duurzame lijm

 Makkelijk smeerbaar 

 98% natuurlijke grondstoffen*

  Oplosmiddelvrij en uitwasbaar 
in koud water

Duurzame verpakking
 50% gerecycled plastic

*I
nc

lu
sie

f w
at

er



455

8

Plakstift
LIJM

EN

Lijmstift  
• Voor papier en karton
• Gemakkelijk en veilig gebruik op school, op bureau en thuis
• Oplosmiddelvrij
• Uitwasbaar op 40 °C  

6208D 8 g  verp/30
6221D 21 g  verp/20
6240D 40 g  verp/12

Plakstift  
• Voor alle soorten papier
• Uitwasbaar op 20 °C
• Uit 90 % hernieuwbare  

ingrediënten
• Oplosmiddelvrij
• Niet toxisch  

Losse plakstift
1561145 11 g  verp/25
1561146 22 g  verp/24
1561147 43 g  verp/24
Ophangdoosje
1445029 5 plakstiften  

van 43 g 
 verp/1

1445028 6 plakstiften  
van 22 g 

 verp/1

Op blister
2120449 11 g verp/1
2117705 22 g  verp/1
2120689 43 g  verp/1

Plakstift Eco  
• Voor papier, karton en foto's
• Permanente lijm op waterbasis, zonder oplosmiddel
• Uitwasbaar
• Precies lijmen langs de randen door driehoeksvorm
• Uit 100 % gerecycleerd plastic  

57272 12 g  verp/12
570300 25 g  verp/12

Plakstift Eco  
• Ideaal voor het schoon,  

snel en precies lijmen van  
papier, foto's en karton

• Uitwasbaar
• Geurloos
• Oplosmiddelvrij
• Praktische dop voorkomt wegrollen van de stick  

57024 10 g  verp/24
570260 20 g  verp/24
57028 40 g  verp/12

Plakstift  
• Voor papier, karton, stof, 

vilt en foto's
• Gemakkelijk uitwasbaar
• Gemakkelijk in gebruik
• Gelijkmatige verdeling 

van de lijm
• Niet toxisch
• Oplosmiddelvrij  

900781 10 g  verp/30
900780 20 g  verp/20
900779 40 g  verp/12

Plakstift  
• Voor papier, karton, etiketten, geëxpandeerde Styropor®, enz.
• Met unieke schroefdop tegen uitdrogen
• Zuinig, soepel glijdend en schoon
• Koud uitwasbaar  

6309073 8,2 g  verp/24
6309074 21 g  verp/12
6309075 40 g  verp/12
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Lijmpen

Alleslijm

LIJM
EN

Lijmpen  
• Om snel en schoon papier, karton, 

foto's enz. te lijmen
• Oplosmiddelvrij
• Koud uitwasbaar
• Reukloos
• Tube van 23 g
• Op blister  

Alleslijm  
• Voor snel en krachtig verlijmen van  

papier, lichte materialen en kunststof 
• Zonder oplosmiddelen, PVC-vrij
• Transparant
• Koud uitwasbaar
• Navulbaar
• Praktische, kindvriendelijke flacon van 100 g  

1848209   verp/6

Alleslijm  
• Lijmt papier, karton, glas, porselein, 

textiel, leder, hout, enz.
• Transparant
• Kindvriendelijk 
• Oplosmiddelvrij
• Uitwasbaar
• Tube van 20 g
• Op blister  

1455587   verp/12

Alleslijm Multi  
• Sterke lijm voor alle materialen
• Gelvormig, drupt niet
• Droogt transparant 
• Oplosmiddelvrij
• Op blister  

1472001 tube van 20 g  verp/6
1472479 tube van 50 g  verp/6

Alleslijm Repair Extreme  
• Supersterke, veelzijdige lijm
• Blijft flexibel na uitharding
• Herstelt en verbindt talloze  

materialen, ook in extreme  
omstandigheden

• Oplosmiddelvrij
• Tube van 8 g
• Op blister  

992149   verp/12

Alleslijm Crocodile Power  
• Voor het verlijmen van diverse materialen zoals hout, metaal, staal, 

keramiek, glas, textiel en plastic
• Flexibele en veelzijdige alleslijm
• Flacon van 50 g
• Op blister  

2505114   verp/1

Alleslijm draai & doseer  
• Eenvoudig aanbrengen en doseren
• Voor de verlijming van vele  

toepassingen
• Oplosmiddelvrij
• Uitwasbaar bij 60°
• Speciale draaiapplicator met 3 verschil-

lende posities voor het aanbrengen  
van punten, lijnen of vlakken

• Flacon van 90 g  

6306621  verp/12

1909762  verp/12

Multilijm Strong & Safe  
• Supersterk
• Bestendig tegen trillingen, vocht en 

temperatuur (-50 °C tot + 100 °C)
• Corrigeerbaar binnen de 20 seconden
• Flexibel, transparant, geurloos, 

oplosmiddelvrij
• Tube van 7 g
• Op blister  

6309065   verp/10
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Secondelijm

Alleslijm
LIJM

ENAlleslijm  
• Lijmt aardewerk, leder, textiel, papier, karton, hout, glas en metaal
• Sneldrogend en kleurloos
• Vochtbestendig  

6270 tube van 25 ml  verp/24
6289 tube van 25 ml, op blister  verp/12
6300 tube van 50 ml  verp/12

Alleslijm  
• Voor het verlijmen van porselein, 

keramiek, hout, glas, metaal, leer, 
papier, karton, textiel en de meeste 
kunststoffen

• Oplosmiddelvrij
• Met handige doseerdop
• Flacon van 90 ml  

6306624  verp/12

Universele lijm  
• Lijmt papier, foto's, stof, vilt, kurk, leer, 

hout, metaal, glas, keramiek, foam en 
plastic

• Weer- en waterbestendig
• Luchtdicht afsluitbaar
• Ideaal voor puntlijmen
• Verouderingsbestendig
• Flacon van 90 g  

57013   verp/10

Juniorlijm  
• Voor het verlijmen van papier,  

karton, vilt en stof
• Ideaal voor kinderen, met koud  

water uitwasbaar uit kleding
• Transparant
• Te verkrijgen in handige flacon  

met klik- tuimelsluiting voor het  
punt- en vlaklijmen

• Oplosmiddelvrij
• Flacon van 100 g  

57020   verp/10

Universele gellijm  
• Lijmt hout, papier, karton, stof, leder, 

keramiek, glas, metalen en plastic
• Lijmt geen PE en PP
• Multifunctioneel
• Loopt niet uit
• Transparant bij applicatie en bij het 

drogen
• Tube van 30 ml
• Op blister  

3045   verp/1

Kombi Snel 2-componentenlijm  
• Lijmt metaal, steen, hout, aarde-

werk, porselein, ivoor, edelstenen 
en kunststoffen onderling en in 
combinatie

• Glasheldere, ijzersterke  
2-componenten epoxylijm

• Niet geschikt voor polyethyleen, 
teflon en siliconenrubber

• Warmtebestendig tot ± 100 °C
• Ultrasnelle droogtijd: 5 min
• Waterbestendig
• Tube van 24 ml
• Blister van 2 stuks  

1386024   verp/6

Secondelijm Mini  
• Voor de verlijming van vele 

toepassingen
• Mini tubes voor de juiste 

hoeveelheid lijm
• Vloeibare formule, voor de 

lastigste hoekjes
• Tube van 1 g
• Blister van 3 stuks  

6309066   verp/12

Universele lijm 60 SEC  
• Voor het verlijmen van leer,  

rubber, hout, metaal, porselein, 
papier en plastic

• Lijmt de meeste materialen in  
ca. 60 seconden

• Extra sterk, herpositioneerbaar
• Ideaal voor reparaties in en om huis
• Ultra dikke, niet druipende  

gelformule
• Voor verticale toepassingen
• Oplosmiddelvrij
• Tube van 20 g
• Op blister  

1978429   verp/12
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Secondelijm

LIJM
EN

Secondelijm Tipper  
• Lijmt kunststoffen, metaal, rubber,  

porselein, hout en kurk
• Supersterk en -snel
• Exact en eenvoudig doseren
• Niet geschikt voor poreuze materialen (bv. aardewerk)
• Tube van 3 g
• Op blister  

6302066   verp/12

Secondelijm Perfect Pen  
• Lijmt kunststoffen, metaal, rubber, porselein, hout en leder
• Voor uiterste precisie en schone reparaties
• Makkelijk te doseren
• Met premium rubberen druksysteem voor het fijn aanbrengen van 

de lijm
• Anti-verstopping dop
• Tube van 3 g
• Op blister  

2058224   verp/12

Secondelijm Gold Original  
• Lijmt kunststoffen, metaal, porselein,  

hout, kurk, leer, keramiek, karton,  
papier, rubber, enz.

• Supersterk
• Droogtijd: supersnel, enkele seconden
• Gemakkelijk te doseren
• Flacon van 3 g
• Op blister  

217738   verp/12

Secondelijm Gold Gel  
• Geschikt voor verticale  

verlijmingen
• Druipt niet
• Flacon van 3 g
• Op blister  

331414   verp/12

Secondelijm 100%  
• Transparante flexibele lijm, geschikt voor alle materialen
• Oplosmiddelvrij en waterproof
• Sterk in alle omstandigheden
• Tube van 50 g
• Op blister  

1978428   verp/12

Secondelijm Sta-tube  
• Lijmt zowel gladde als poreuze materialen
• Universele vloeibare secondelijm
• Nauwkeurige druppeldosering door inkepingen
• Sta-tube van 3 g
• Op blister  

143204   verp/12
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LIJM
EN

Secondelijm

Secondelijm Classic  
• Lijmt zowel gladde als poreuze materialen
• Droogtijd: supersnel, enkele seconden
• Tube van 3 g
• Op blister  

217571   verp/12

Secondelijm Crocodile Power  
• Lijmt kunststoffen, metaal, porselein, hout, leder, karton en papier
• Supersterk
• Droogtijd: supersnel, enkele seconden
• Tube van 10 g
• Op blister  

2547783   verp/1

Secondelijm Classic Mini Trio  
• Sterk en snel
• Voor kleine oppervlakken en onderdelen
• Tube van 1 g
• Blister van 3 stuks  

1369691   verp/12

Secondelijm Super Gel  
• Lijmt zowel gladde als poreuze 

materialen
• Glasheldere, supersterke en -snelle 

secondelijm
• In gelvorm met een licht vullend 

vermogen
• Druipt niet en trekt geen draden
• Nauwkeurig doseerbaar
• Tube van 3 g
• Op blister  

217653   verp/12

Secondelijm Industrie  
• Lijmt zowel gladde als poreuze  

materialen
• Industriekwaliteit voor een  

supersterke en -snelle verlijming
• Door de inkepingen is een nauw- 

keurige druppeldosering mogelijk
• Oplosmiddelvrij
• Tube van 10 g
• Op blister  

217641   verp/12

Secondelijm Kwast  
• Voor grotere oppervlakken
• Met kwast
• Supersterk en supersnel
• Transparante flacon van 5 g
• Op blister  

1428667   verp/12
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Secondelijm

LIJM
EN

Secondelijm Universal  
• Lijmt bijna alle materialen
• Supersterk: tot 200 kg/cm²
• Droogtijd: supersnel, enkele seconden
• Geen uitdroging, dus lang houdbaar
• Water- en vaatwasbestendig
• Tube van 3 g
• Op blister  

812020   verp/12

Secondelijm Gel Universal  
• Lijmt bijna alle materialen
• Ideaal voor verticale oppervlakken
• Supersterk: tot 200 kg/cm²
• Droogtijd: supersnel, enkele seconden
• Gelvorm: vullend vermogen en niet 

afdruipend
• Geen uitdroging, dus lang houdbaar
• Tube van 3 g
• Op blister  

812012   verp/12

Secondelijm Control  
• Supersterk: tot 200 kg/cm²
• Droogtijd: supersnel, enkele seconden
• Geen uitdroging, dus lang houdbaar
• Water- en vaatwasbestendig
• Tube van 3 g
• Op blister  

812015   verp/12

Secondelijm Gel Control  
• Ideaal voor verticale oppervlakken
• Supersterk: tot 200 kg/cm²
• Droogtijd: supersnel, enkele seconden
• Gelvorm: vullend vermogen en niet  

afdruipend
• Geen uitdroging, dus lang houdbaar
• Tube van 3 g
• Op blister  

812001   verp/12

Secondelijm Easy Brush  
• Ideaal voor grotere en oneffen  

oppervlakken
• Supersterk: tot 200 kg/cm²
• Droogtijd: supersnel, enkele  

seconden
• Gemakkelijk te doseren met  

het kwastje 
• Flacon van 5 g
• Op blister  

1639978   verp/12

Secondelijm gel Power Flex  
• Voor rubber, leer, hout, metaal,  

porselein, papier en kunststoffen
• Extra sterk
• Flexibel
• Druipt niet
• Schok- en waterbestendig
• Tube van 3 g
• Op blister  

1967389   verp/1

Secondelijm Power Easy  
• Voor het verlijmen van vrijwel alle  

gladde en poreuze materialen zoals  
kunststoffen (PVC, ABS, polystryreen), 
 metaal, porselein, hout, keramiek,  
karton, papier en rubber

• Kleeft niet direct aan de vingers
• Corrigeerbaar
• Geurloos en oplosmiddelvrij
• Tube van 3 g
• Op blister  

1966266   verp/1

Secondelijm Precision  
• Lijmt bijna alle materialen
• Supersterk: tot 200 kg/cm²
• Droogtijd: supersnel, enkele  

seconden
• Geen uitdroging, dus lang houdbaar
• Waterbestendig
• Handige sta-flacon van 5 g
• Op blister  

812022   verp/12
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LIJM
EN

Contactlijm

Lijm Crocodile Power Epoxy  
• Lijmt kunststoffen, metaal, porselein, hout, steen, beton, glas, 

marmer, keramiek, rubber en leder
• Geschikt voor binnen en buiten
• Supersterk
• Droogtijd: 1 min
• Flacon van 11 ml
• Op blister

2504171  verp/1

Houtlijm Crocodile Power  
• Voor een waterdichte verlijming van houten voorwerpen

binnen- en buitenshuis
• Waterbestendige houtlijm
• Hoge kleefkracht
• Flacon van 225 g

2550369  verp/6

Lijm Max Repair Universal  
• Krachtige en veelzijdige lijm voor

de meest voorkomende lijmklusjes
• Transparante en waterbestendige lijm voor een sterke en

langdurige lijmverbinding
• Schoon, veilig en eenvoudig in gebruik
• Geschikt voor het repareren van poreuze en niet-poreuze

materialen
• Geschikt voor binnen en buiten
• Tube van 45 g
• Op blister

6311249  verp/1

Kit® contactlijm  
• Lijmt plastic, hout, fineer, (schuim)rubber, leer, linoleum, kurk, beton 

en metaal
• Vloeibare, universele, supersterke contactlijm op neopreenbasis
• Tube van 50 ml

0275  verp/24

Kit® contactlijm Transparant  
• Krachtige en veelzijdige lijm voor het

verlijmen van vele (transparante)  
materialen

• Hecht onmiddellijk, geen aanpas- 
singen meer mogelijk

• Vocht- en vorstbestendig
• Kristalhelder en verkleurt niet
• Schoon, veilig en eenvoudig in gebruik
• Geschikt voor materialen onder

belasting
• Tube van 50 ml
• Op blister

1302055  verp/1

Multilijm Max Repair Extreme  
• Universele lijm voor hout, textiel,

leer, kurk, metaal, glas, plastic,
rubber, keramische tegels,
steen en cement

• Extreem sterk, elastisch en
waterbestendig

• Bestand tegen extreme
temperaturen (-40 °C tot 120 °C)

• Oplosmiddel- en zuurvrij
• Op blister

6309243 tube van 8 g  verp/6
6309239 tube van 20 g  verp/6
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Kneedlijm en kleefstrips
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Kleefpads Tack Transparent  
• Dubbelzijdige kleefpads voor kortetermijnbevestiging van 

flexibele voorwerpen
• Ideaal voor kaarten, foto's en tekeningen
• Geen vetresten
• Transparant en UV-bestendig
• Spoorloos verwijderbaar op gevoelige ondergronden  

59408 blister van 72 stuks  verp/1
59404 XL, blister van 36 stuks  verp/1

Kneedlijm Tack Universal  
• Witte zelfklevende kneedgum
• Ook voor oneffen oppervlaktes
• Geschikt voor foto's, tekeningen, kalenderbladen en posters
• Flexibel te vormen
• Spoorloos verwijderbaar
• Herbruikbaar
• Voor snelle en korte termijnsbevestiging
• Blister van 80 pads  

59405   verp/1

Lijmdruppels  
• Onzichtbaar en ultrafijn
• Kleeft sterk en kan proper verwijderd worden
• Ideaal voor verticale toepassingen
• Diameter: 11 mm
• Blister van 64 stuks  

FIX02   verp/1

Lijmroller

Lijmroller Mini  
• Niet navulbaar
• Permanente lijm
• Breedte van de tape: 5 mm
• Lengte van de tape: 6 m
• Voor papier, foto's, kaarten, synthetisch 

materiaal, glas, enz.
• Geen verdrading meer dankzij de  

honingraat lijmtape
• Met beschermdop  

2110049 op blister  verp/1
2111974 los  verp/10

Lijmroller Compact  
• Niet navulbaar
• Breedte van de tape: 8,4 mm
• Lengte van de tape: 10 m
• Voor papier, foto's, kaarten, synthetisch materiaal, glas, enz.
• Geen verdrading meer dankzij de honingraat lijmtape
• Met beschermdop  

Permanent
2110050 op blister  verp/1
2111694 los  verp/8

Navulbare lijmroller Refill  
• Breedte van de tape: 8,4 mm
• Lengte van de tape: 16 m
• Voor papier, foto's, kaarten, synthetisch materiaal, glas, enz.
• Geen verdrading meer dankzij de honingraat lijmtape
• Met beschermdop  

Permanent
2120444 roller, in ophangdoosje  verp/5
2110468 roller, op blister  verp/1
2111973 vulling, los  verp/10

Niet permanent
2118120 roller, in ophangdoosje  verp/5
2111692 vulling, in ophangdoosje  verp/10

Niet permanent
2110469 op blister  verp/1
2111972 los  verp/8

Kneedlijm Kintsuglue  
• Om bijna alle gebroken spullen te 

repareren
• Vormbaar en sterk
• Water-, koude- en hittebestendig
• Overschilderbaar 
• Blister van 3 x 5 g kneedlijm  

2239176 wit  verp/1
2239180 zwart  verp/1

Kneedlijm Poster Buddies  
• Ideale oplossing voor het ophangen van 

posters en foto's (geen punaises nodig)
• Kleeft snel en onzichtbaar
• Geen schade bij verwijderen  

PB105 blister van 65 stuks  verp/24
1445086 blister van 95 stuks,  

50 % GRATIS 
 verp/1
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Lijmroller
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Navulbare lijmroller Eco  
• Breedte van de tape: 8,4 mm
• Lengte van de tape: 14 m
• Milieuvriendelijk: uit 81 %  

gerecycleerd materiaal
• Verpakking uit 100 % gerecycleerd 

karton
• Extrasterk en krachtig
• Maakt geen vlekken, oplosmiddel-

vrije lijmlaag
• Op blister  

Lijmstempel  
• Ft 8,4 mm x 8,4 mm
• Voor kantoor- en thuisgebruik
• Dubbelzijdige zelfklevende lijmpads
• Permanente lijm
• Capaciteit: 1.100 stempels (10 m)
• Houder in 100 % gerecycleerde kunststof
• Oplosmiddelvrij
• Op blister  

59099   verp/1

Lijmspray

Photo Mount™ Spray  
• Voor permanente montage van foto's,  

illustraties of drukwerk
• Transparant
• Bestand tegen hitte en vochtigheid
• Kan verplaatst worden voor de definitieve 

vasthechting
• pH-neutraal
• Spuitbus van 400 ml  

6094   verp/12

Re Mount™ Spray  
• Houdt licht papier en textiel vast op elke gladde 

ondergrond
• Geen beschadiging van originele documenten
• Spuitbus van 400 ml  

RM400   verp/12

Lijm Mount™  
Spray  
• Voor het plakken en monteren van allerlei 

materialen
• Transparant
• Kleeft onmiddellijk, maar blijft herschikbaar 

gedurende enkele minuten
• pH-neutraal
• Spuitbus van 400 ml  

9475   verp/12

Display Mount™ Spray  
• Voor decoratie en bekleding, affichering en 

tentoonstelling
• Permanente verlijming van talrijke lichte  

materialen (papier, stof, hout, leder)
• Ultrasnelle hechting
• Spuitbus van 400 ml  

DM400   verp/12

Permanent
59151 roller  verp/1
59156 navulling  verp/1

Niet permanent
59161 roller  verp/1
59166 navulling  verp/1
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Lijmspray

LIJM
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Lijmspray  
• Voor papier of tijdelijke bevestiging van bv. sjablonen
• Contactlijm op basis van rubber
• Vochtbestendig
• Spuitbus van 200 ml  

6128   verp/12

Herpositioneerbare lijmspray  
• Ideaal voor presenties, muurdesigns, enz.
• Perfecte dekking
• Gemakkelijk af te krabben en te vervangen
• Spuitbus van 400 ml  

ARMS400   verp/12

Lijmspray permanent  
• Ideaal voor verlijming van grotere vlakken
• Voor lichte tot medium materialen met redelijk  

glad oppervlak
• Fijne en gelijkmatige verdeling van de lijm
• Droogt snel
• Temperatuurbestendig van -20 °C tot +60 °C
• Geschikt voor Styrofoam®

• Zonder siliconen of chloorhoudende oplosmiddelen
• Spuitbus van 500 ml  

620011   verp/12

Lijmspray Extra sterk  
• Ideaal voor verlijming van grotere vlakken
• Geschikt voor zwaardere materialen met 

ruw oppervlak
• Filmvormende spray
• Sprayrichting kan horizontaal of verticaal 

ingesteld worden
• Aanpasbare spray hoeveelheid (H: Hoog, 

M: Medium, L: Laag)
• Temperatuurbestendig van -30 °C tot 

+80 °C
• Zonder siliconen
• Spuitbus van 500 ml  

620021   verp/12

Lijmverwijderaar  
• Ideaal voor het verwijderen van kleef- en lijmresten
• Spuitbus van 200 ml  

60042   verp/12
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Plakband

Scotch® Magic™ Tape
Quasi onzichtbare, beschrijfbare 
tape van hoge kwaliteit met matte 
finish.

 19mm x 33m - Ref. 810-33

Scotch® Crystal Tape
Heldere, veelzijde tape; onmisbaar 
bij het inpakken of bij snelle 
reparaties.

 19mm x 33m - Ref. 6001933

Scotch® Super Hold Tape
Heldere tape met extra sterke 
kleefkracht voor een permanente 
hechting.

 19mm x 25.4m - Ref. 700S

Scotch®  
Dubbelzijdige  
Tape
Tweezijdig klevende  
tape met permanente kleefstof.

 19mm x 33m - Ref. 6651933

Scotch® Verwijderbare Tape
Onzichtbare tape met 
herpositioneerbare kleefstof; ideaal 
voor tijdelijke projecten.

 19mm x 33m - Ref. 811-33

Scotch®  
Wall-Safe  
Tape
Gebruiksvriendelijke 
tape die bij het ver-
wijderen geen sporen nalaat op de 
muur.

 19mm x 16.5m - Ref. 319165D

Scotch®  
Gift Wrap  
Tape
Matglanzende, quasi 
onzichtbare tape 
voor een stijlvolle afwerking  
van uw cadeau.

 19mm x 15m - Ref. 71915D

Herstellen 

Kleven Vastplakken

Creëren

Veranderen

Ophangen Inpakken

Vind de beste Scotch® Tape voor uw project

NIEUW
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Plakbandafroller C18  
• Voor Scotch® Magic™ Tape, ft 19 mm x 33 m
• Verzwaarde bodem  

C18B zwart, inclusief 1 rol  verp/1
C18L lavendel, inclusief 1 rol  verp/1
C18M muntgroen, inclusief 1 rol  verp/1
C18M4 muntgroen, inclusief 4 rollen  verp/1
C18L6 lavendel, inclusief 6 rollen  verp/1

Plakbandafroller  
• Voor Scotch® Magic™ Tape, ft 19 mm x 33 m
• Verzwaarde bodem
• Kleur: zwart  

C38BLA exclusief rolletjes  verp/1
C38BLA3 inclusief 3 rolletjes  verp/1
SM4BLA inclusief 4 rolletjes  verp/1

Plakbandafroller Two Tone Black  
• Voor Scotch® Magic™ Tape, ft 19 mm x 33 m
• Inclusief 4 rolletjes
• Kleur: zwart  

C60BK4   verp/1

Plakbandafroller  
• Voor rolletjes tot 33 m
• Kleur: transparant
• Exclusief plakband  

H127   verp/12

Plakbandafroller Silver  
• Voor Scotch® Magic™ Tape, ft 19 mm x 33 m
• Vaste uitzwenkbare kern 
• Inclusief 1 rolletje
• Kleur: zilver/zwart  

C60ST   verp/1

Plakbandafroller  
• Voor Scotch® Magic™ Tape, ft 19 mm x 8,89 m
• Met handig knijpsysteem voor elk oppervlak tot 31,75 mm dik 
• Draait 360° rond zijn as
• Draait 180° verticalement
• Voor gebruik met één hand  

CLIPTL appelblauwzeegroen, inclusief 1 rol  verp/1
CLIPCG houtskool grijs, inclusief 1 rol  verp/1
CLIPCG4 houtskool grijs, inclusief 4 rollen  verp/1
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Plakbandafroller C38 "A greener choice"  
• Uit 100 % gerecycleerde plastic
• Voor Scotch® Magic™ Tape, ft 19 mm x 33 m
• Inclusief 3 rolletjes
• Verzwaarde bodem
• Kleur: zwart  

9C38R3  verp/1

Plakbandafrollers
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Plakbandafroller C43  
• Voor Scotch® Magic™ Tape,  

ft 19 mm x 8,89 m
• Inclusief 1 rolletje 
• Verzwaarde bodem
• Navulbaar
• In de vorm van een olifant  

C43   verp/1

Plakbandafroller  
• Voor Scotch® Magic™  

Tape, ft 19 mm x 7,5 m
• Inclusief 1 rolletje
• Uniek en functioneel design
• Navulbaar
• In de vorm van een hond  

C31   verp/1

Plakbandafroller WOW  
• Voor rollen ft 19 mm x 33 m
• Inclusief 1 rolletje
• Voor gebruik met slechts één hand
• In duokleuren 
• Stabiel, sterk en zwaar
• Met superscherpe mesjes zodat de plakband probleemloos en 

recht wordt afgesneden  

5364116 wit/geel  verp/1
5364123 wit/roze  verp/1
5364162 wit/paars  verp/1
5364154 wit/groen  verp/1
5364151 wit/ijsblauw  verp/1
5364136 wit/blauw  verp/1
5364101 wit/grijs  verp/1
5364195 wit/zwart  verp/1

Plakbandafroller Dual Black  
• Voor rollen ft 19 mm x 33 m
• Inclusief 1 rolletje
• Voor gebruik met slechts één hand
• In duokleuren zwart
• Stabiel, sterk en zwaar
• Met superscherpe mesjes zodat de plakband probleemloos en 

recht wordt afgesneden  

5364095   verp/1

Plakbandafroller  
• Voor rollen met een kern van 2,5 cm tot maximaal 19 mm x 33 m 

alsook die met een kern van 7,6 cm tot maximaal 25 mm x 66 m
• Voor gebruik met één hand
• Verzwaard lichaam
• Exclusief plakband
• Kleur: zwart  

C10Z   verp/1
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Plakband Scotch® Magic™ Tape  
• Onzichtbaar
• Beschrijfbaar
• Op fotokopieën is er van de plakband geen spoor te vinden  

810-12 ft 12 mm x 33 m, doos met 1 rolletje  verp/24
8101266 ft 12 mm x 66 m, doos met 2 rolletjes  verp/9
810-33 ft 19 mm x 33 m, doos met 1 rolletje  verp/12
8101966 ft 19 mm x 66 m, doos met 1 rolletje  verp/12
2566 ft 25 mm x 66 m, doos met 1 rolletje  verp/9

Plakband Scotch® Magic™ Tape  
• Ft 19 mm x 33 m
• Onzichtbaar
• Beschrijfbaar
• Op fotokopieën is er van de plakband  

geen spoor te vinden  

81933R8 value pack  
7 + 1 rol gratis 

 verp/1

81933VP value pack  
12 + 2 rollen gratis 

 verp/1

81933P8 value pack  
20 + 4 rollen gratis 

 verp/1

Plakband  
Scotch® Magic™ Tape  
• Onzichtbaar 
• Beschrijfbaar
• Op fotokopieën is er van de plakband geen spoor te vinden  

1975D ft 19 mm x 7,5 m, op blister  verp/12
1975R2 ft 19 mm x 7,5 m, blister van 2 rolletjes  verp/12
1925R ft 19 mm x 25 m, blister van 1 afroller met 1 rolletje  verp/12
81925R1 ft 19 mm x 25 m, blister van 1 rolletje  verp/12

Plakband Scotch® Magic™ Tape "A greener choice"  
• Op basis van watergedragen, solventvrije lijm
• 100 % gerecycleerde verpakking  

91920D ft 19 mm, 20 m, op dispenser van 100 % gerecycleerde 
plastic 

 verp/1

9001930 ft 19 mm x 30 m, doos met 1 rolletje  verp/1
91933R9 ft 19 mm x 33 m, toren met 9 rolletjes  verp/1

Plakband Scotch®  
Magic™ Tape  
• Ft 19 mm x 25 m
• Onzichtbaar
• Beschrijfbaar
• Op fotokopieën is er van de plakband geen spoor te vinden
• Met gratis navulbare handdispenser
• Doos met 3 rolletjes  

MT31N   verp/12

Plakband Scotch® Magic™ Tape Removable  
• Ft 19 mm x 33 m
• Uitstekend geschikt om iets op te hangen of om pagina's tijdelijk 

samen te voegen
• Beschrijfbaar 
• Verwijderbaar
• Doos met 1 rolletje  

811-33   verp/12

Plakbandafroller Snail  
• Voor Scotch® Magic™ Tape, ft 19 mm x 33 m
• Inclusief 1 rolletje
• Geassorteerde kleuren: groen, roze, wit en blauw
• Op blister  

S810   verp/12

Plakbandafroller Cool Colors Maxi  
• Voor Scotch® Magic™ Tape, ft 19 mm x 19 m
• Inclusief 1 rolletje
• Geassorteerde kleuren: blauw, groen, oranje en roze
• Ophangbaar  

20COL   verp/12

Plakbandafrollers
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Plakband Scotch® 550  
• Multifunctioneel
• Makkelijk af te snijden en aan te brengen
• Sterk voor reparatie
• Toren met 8 rolletjes  

1933A ft 19 mm x 33 m  verp/20
5501967 ft 19 mm x 66 m  verp/1

Plakband Scotch® 550  
• Transparant, extra sterk
• Goed bestand tegen vocht en wisselende temperaturen
• Torenverpakking gemaakt van 82 % gerecycleerd karton
• Individueel verpakt in polyethyleen zakje  

5501233 ft 12 mm x 33 m  verp/12
5501266 ft 12 mm x 66 m  verp/12
5501533 ft 15 mm x 33 m  verp/10
5501566 ft 15 mm x 66 m  verp/10
5501933 ft 19 mm x 33 m  verp/8
5501966 ft 19 mm x 66 m  verp/8

Plakband Scotch® 508  
• Ft 15 mm x 33 m
• Uit PP
• Transparant
• Kleeft ook op plastic  

(polypropyleen en polyethyleen)
• Vochtbestendig
• Toren met 10 rolletjes  

5081535  verp/1

Plakband Scotch® Crystal  
• Transparant
• Ideaal om te verpakken, dichten en verstevigen
• Tape met een glanzende coating en duurzame hechting
• Vergeelt niet
• Gemakkelijk af te rollen en te gebruiken  

61975D ft 19 mm x 7,5 m, blister van 1 afroller met 1 rolletje  verp/12
6-1925D ft 19 mm x 25 m, blister van 1 afroller met 1 rolletje  verp/12
61925R ft 19 mm x 25 m, blister van 1 rolletje  verp/12
6001933 ft 19 mm x 33 m, doos met 1 rolletje  verp/12
61933R8 ft 19 mm x 33 m, value pack met 8 rollen waarvan 1 gratis  verp/1
6001966 ft 19 mm x 66 m, doos met 1 rolletje  verp/12

Plakband Scotch® Super Hold  
• Ft 19 mm x 25,4 m
• Transparant
• Snelle, duurzame, waterbestendige hechting
• Bijna onzichtbaar eenmaal aangebracht
• Gemakkelijk af te rollen en te gebruiken

700S   verp/1

• Zonder sporen  
op foto's

• Doos met  
6 rolletjes
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Plakband invisible  
• Ft 19 mm x 33 m
• Uit PP
• Onzichtbaar 
• Beschrijfbaar
• Op fotokopieën is er van de plakband geen spoor te vinden
• Gemakkelijk afscheurbaar
• Kleur: mat wit  

205201 onder krimpfolie  verp/8
924029 in een doosje  verp/42

Plakband PP  
• Uit PP
• Transparant
• Gemakkelijk afrollen en afscheuren  

113108 ft 12 mm x 10 m  verp/12
1000113 ft 12 mm x 33 m  verp/12
1002021 ft 19 mm x 33 m  verp/8
114210 ft 19 mm x 66 m  verp/8
100241 ft 25 mm x 33 m  verp/6
114249 ft 25 mm x 66 m  verp/6

Plakband transparant  
• Uit PP
• Met verouderings- en lichtbestendige acrylaatlijm, waardoor tape 

niet verkleurt
• Individueel verpakt  

C3312 ft 12 mm x 33 m  verp/12
C6612 ft 12 mm x 66 m  verp/12
C3315 ft 15 mm x 33 m  verp/10
C6615 ft 15 mm x 66 m  verp/10
C3319 ft 19 mm x 33 m  verp/8
C6619 ft 19 mm x 66 m  verp/8
C3325 ft 25 mm x 33 m  verp/6
C6625 ft 25 mm x 66 m  verp/6

Plakband transparant  
• Uit cellulose
• Gemakkelijk met de hand afscheurbaar
• Individueel verpakt
• Antistatisch  

3312 ft 12 mm x 33 m  verp/12
6612 ft 12 mm x 66 m  verp/12
3315 ft 15 mm x 33 m  verp/10
6615 ft 15 mm x 66 m  verp/10
3319 ft 19 mm x 33 m  verp/8
6619 ft 19 mm x 66 m  verp/8
6625 ft 25 mm x 66 m  verp/6

Plakband Crystal Clear  
• Ft 19 mm x 33 m
• Extra transparant, zeer sterk
• Zuurvrij, dus veilig gebruik op gevoelige documenten  

760-19   verp/8

Plakband Zonder Schaar  
• Ft 19 mm x 25 m
• Sterk en transparant
• Gemakkelijk afscheurbaar, dankzij de gekartelde rand
• Op blister  

458931   verp/1
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TRANSPARENT TRANSPARENT

CRYSTAL ULTRA STRONG

TRANSPARENT ECO

• Hoge scheurbestendigheid
• Sterke kleefkracht
• Zeer hoog verouderingsbestendig
• Makkelijk afrolbaar
• PP folie, oplosmiddelvrij
• Past in alle  
tesafilm® dispenser

• Transparent, goede kleefkracht
• Verouderingsbestendig
• Makkelijk afrolbaar
• PP folie
• Zonder oplosmiddelen
• Past in elke  
tesa® dispenser

• Perfecte transparantie
• Onzichtbaar op vrijwel  
alle oppervlakken

• Sterke kleefkracht
• Topkwaliteit
• Verouderingsbestendig
• PP folie
• Kleefmassa zonder  
oplosmiddelen

• Past in alle  
tesafilm® dispensers

• Transparante plakband  van  
hoogwaardige PVC kwaliteit

• Grote kleefkracht en scheurvast
• Kan moeiteloos en geluidsarm 
worden afgerold

• Uitermate vochtbestendig
• Geschikt voor alle  
tesa Easy Cut®  
bureaudispensers  
(33m of 66m, afhankelijk  
van de afmetingen van de rol)

tesafilm® Transparant

tesafilm® Standard

tesafilm® Crystal tesafilm® Ultra Strong

• Anti-slip en stabiel
• Getand blad voor  
nette versnijding

• Eenvoudig in gebruik
• Makkelijk hervulbaar
• Beschermpad aan de 
onderzijde, voorkomt 
krassen op het  
meubilair

tesa easy cut® Dispenser Orca

• 100% gerecycleerd plastic
Dispenser:
• Gegolfd snijblad zorgt  
voor nette snede

• Ergonomisch design
• Hervulbaar

tesafilm® Eco & Clear

BEVESTIGEN

Bestelnummer Artikel Afmeting tape

57352 tesafilm® TRANSPARENT, hangdoosje,  rol 33m x 15mm

57371 tesafilm® TRANSPARENT, office box, 10 rollen 33m x 15mm

57372 tesafilm® TRANSPARENT, office box, 10 rollen 66m x 15mm

57404 tesafilm® TRANSPARENT, office box, 8 rollen 10m x 19mm

57405 tesafilm® TRANSPARENT, office box, 8 rollen 33m x 19mm

57406 tesafilm® TRANSPARENT, office box, 8 rollen 66m x 19mm

Bestelnummer Artikel Afmeting tape

57206 tesafilm® STANDARD, krimptoren, 8 rollen 10m x 19 mm

57207T tesafilm® STANDARD, krimptoren, 8 rollen 33m x 19mm

57208 tesafilm® STANDARD, krimptoren, 8 rollen 66m x 19mm

57382 tesafilm® STANDARD, hangbaar flowpack, 1 rol 10m x 19mm

DISPEN
SER 

GRAT
IS

Bestelnummer Artikel Afmeting tape

53916 tesafilm® TRANSPARENT, office box,  
10 rollen + Orca Dispenser 33m x 19mm

Bestelnummer Artikel Afmeting tape

57928 tesafilm®CRYSTAL, hangdoosje, 1 rol 33m x 19mm

57947 tesafilm® CRYSTAL, office box, 8 rollen 33m x 19mm

Bestelnummer Artikel Afmeting tape

57376 tesafilm®ULTRA STRONG, office box, 10 rollen 33m x 15mm

57377 tesafilm® ULTRA STRONG, office box, 10 rollen 60m x 15mm

Bestelnummer Artikel Afmeting tape

57043 tesafilm® ECO & CLEAR, hangdoosje, 1 rol 33m x 15mm

57074 tesafilm® ECO & CLEAR, office box, 8 rollen 33m x 19mm

57968 tesafilm® ECO & CLEAR,  1 rol + handdispenser 33m x 19mm
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Plakband
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tesafilm® Invisible tesafilm® Neon

• Dubbelzijdig klevend
• Transparant
• Goede kleefkracht
• Verouderingsbestendig
• PP folie

tesafilm® Dubbelzijdig

• Met één hand te bedienen
• Lichtgewicht dankzij stoppad
• Stop Pad is wasbaar om 
stevige bevestiging op het 
bureau te reactiveren

• Dispenser is herplaatsbaar
• Functioneel en modern 
design

• Inclusief 1 rol tesafilm®  
Invisible 33m x 19mm

•  Getand blad voor nette versnijding
•  Glijdt niet (anti-slip nopjes)
•  Levering zonder plakband

• Gegolfd snijblad zorgt voor een  
nette snede

• Juiste afwikkeling via centrale geleiding
• Eenvoudig na te vullen
• Geschikt voor rolbreedtes tot 19mm
• Levering zonder plakband

tesa® Easy Cut Compact bureaudispenser + Invisibletesa® Economy bureaudispenser

MARKEREN

tesa® Easycut handdispensers

DISPENSERS

• Onzichtbaar op wit papier,  
matte oppervlakken  
en kopieën

• Beschrijfbaar
• Verouderingsbestendig
• PP folie, kleefmassa  
zonder oplosmiddelen

• Past in alle  
tesafilm® dispensers

• Signaalkleuren: beschikbaar  
in neongeel en neonroze

• Verwijderbaar zonder sporen  
achter te laten van de meeste  
gladde oppervlakken 

• Beschrijfbaar
• Herpositioneerbaar

Bestelnummer Artikel

53828 tesafilm®E ASY CUT Compact zwart, 1 rol Invisible 33m x 19mm

53838 tesafilm® EASY CUT Compact wit, 1 rol Invisible 33m x 19mm

Bestelnummer Artikel Afmeting tape

57910 tesafilm® DUBBELZIJDIG,  rollen, blister 7,5m x 12mm

57954 tesafilm® DUBBELZIJDIG, 1 rol, vouwdoos 33m x 19mm

57912
tesafilm® DUBBELZIJDIG,  1 rol + handdispenser,
blister

7,5m x 12mm

Bestelnummer Artikel Afmeting tape

53930T tesafilm® NEON, 1 rol, roze of geel, flowpack 10m x 19mm

53931T    
tesafilm® NEON, 1 rol + minidispenser, 
roze of geel, hangbaar flowpack

10m x 19mm

Bestelnummer Artikel Afmeting tape

57312 tesafilm® INVISIBLE, 1 rol, hangdoosje 33m x 19mm

57095 tesafilm® INVISIBLE, 3+1 rollen, krimptoren 33m x 19mm

Bestelnummer Artikel

57431 Bureaudispenser ECONOMY, vouwdoos, leeg

Bestelnummer Artikel

57956 tesa Easy Cut Handdispenser ECO

57944 tesa Easy Cut Handdispenser Zwart

DUBBELZIJDIG

• Handinscheurbaar
• Transparant
• Betrouwbare kleefkracht
• Gemakkelijk afrolbaar
• Duurzaam
• PP folie
• Oplosmiddelvrij

tesafilm® Handscheurbaar

Bestelnummer Artikel Afmeting tape

57520 tesafilm® HANDSCHEURBAAR, 1 rol, blister 25m x 19mm

HANDSCHEURBAAR
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Dubbelzijdige plakband  
• Zonder schutlaag
• Ideaal om foto's te plakken, om boeken te repareren, enz.
• pH-neutraal  

665-6 ft 12 mm x 6,3 m + afroller  verp/12
6651233 ft 12 mm x 33 m, doos met 1 rolletje  verp/12
6651933 ft 19 mm x 33 m, doos met 1 rolletje  verp/12

Dubbelzijdige plakband  
• Ft 19 mm x 1,5 m
• Witte, zelfklevende schuimtape voor 

binnentoepassingen
• Vochtbestendig
• Grote hechtkracht
• Op blister  

1493044   verp/6

Dubbelzijdige plakband  
Foto Strip  
• Ft 15 mm x 10 m
• Extra dun met schutvel, bestand  

tegen het licht
• Gemakkelijk te knippen
• Kan gebruikt worden voor decoratief en publicitair plakken
• Sterke kleefkracht
• In een handig bewaarblikje
• Transparant  

5338   verp/12

Universele dubbelzijdige plakband  
• Ft 50 mm x 10 m
• Voor het leggen van tapijt en het permanent vasthechten van 

verschillende materialen
• Gemakkelijk met de hand afscheurbaar  

561711   verp/6

Wall-Safe tape  
• Ft 19 mm x 16,5 m
• Voor veilig gebruik op geschilderde  

muren, hout, metaal, spiegels en glas
• Verwijderbaar zonder lijmresten na te laten
• Op blister met afroller  

319165D   verp/12

Gift Wrap tape  
• Ft 19 mm x 15 m
• Onzichtbaar
• Plakband voor geschenkpapier
• Op blister met afroller  

71915D   verp/12

Plakband voor zakkensluit-
apparaat  
• Ft 12 mm x 66 m
• Kleur: rood  

689312R  verp/6

Hang tabs  
• Ft 50,8 mm x 50,8 mm
• Uit transparante polyester
• Met driehoekige opening
• Max. draaggewicht: 340 g
• Blister van 10 stuks  

1075HT   verp/50

Plakband voor specifiek gebruik
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Plakband Transfer Tape  
• Voor langdurig bevestigen, monteren, lassen en zelfklevend maken
• Tweezijdig klevend
• Voor bijna alle materialen zoals metaal, kunststof, lak, hout en glas
• Te gebruiken met de afroller ATG700  

9241233 ft 12 mm x 33 m  verp/12
9241255 ft 12 mm x 55 m  verp/12
9241933 ft 19 mm x 33 m  verp/12
ATG700 afroller  verp/1

Plakband Secure Tape  
• Ft 35 mm x 33 m
• Extra hoge kleefkracht
• Kan niet verwijderd worden zonder het papier te scheuren
• Ideaal om confidentiële informatie te verzegelen  

820R rood  verp/1
820B blauw  verp/1

Plakband Crocodile Power Tape  
• Ft 50 mm x 30 m 
• Supersterke tape voor diverse toepassingen in huis, auto, tuin, enz.
• 2x dikker voor extreme omstandigheden
• Extreme weerstand
• Kleeft op ruwe oppervlakken 

2505135 grijs  verp/1
2505134 zwart  verp/1

Plakband Power Tape  
• Supersterke tape voor diverse toepassingen in huis, auto, tuin, enz.
• Voor alle materialen (behalve teflon)
• Waterdicht
• Af te scheuren met de hand
• Breedte: 50 mm  

Lengte: 10 m 
489682 grijs  verp/1
489689 zwart  verp/1

Duct tape  
• Ft 50 mm x 50 m
• Linnen plakband voor  

algemene toepassingen
• Flexibel en makkelijk,  

met de hand afscheurbaar  

190050S zilver   verp/24
190050B zwart   verp/24

Plakband Extra Power  
• Voor repareren, fixeren en bundelen
• Waterproof en UV-bestendig
• Kleeft ook op ruwe ondergronden
• Af te scheuren met de hand  

563881 ft 50 mm x 25 m, grijs  verp/1
56389 ft 50 mm x 50 m, zwart  verp/1

Bevestigingsplakband  
• Ft 19 mm x 25 m
• Om tekeningen en plannen op de 

tekentafel vast te kleven
• Verwijderbaar zonder lijmresten 

na te laten  

57416   verp/16

Textieltape  
• Waterdicht (kunststofbekleed)
• Hoge kleefkracht (kleefstof van natuurrubber)
• Scheurvast, beschrijfbaar, soepel en schuurvast
• Hecht goed op onregelmatige oppervlakken
• Voor repareren en fixeren  

Ft 19 mm x 2,75 m
56341W wit  verp/10
56341R rood  verp/10
56341B blauw  verp/10
56341BR bruin  verp/10
56341G grijs  verp/10
56341Z zwart  verp/10

Ft 38 mm x 2,75 m
56343W wit  verp/6
56343J geel  verp/6
56343R rood  verp/6
56343B blauw  verp/6
56343BR bruin  verp/6
56343G grijs  verp/6
56343Z zwart  verp/6

Lengte: 25 m 
489664 grijs  verp/1
489678 zwart  verp/1
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Schaar Ultimate  
• 21 cm
• Met scherpe punt
• Voor rechts- en linkshandigen
• Optimaal comfort dankzij de "soft material double skin" binnenin 

de handvaten
• Schaar past zich aan gebruiker aan
• Kleur: oranje met zwarte afwerking
• Op blister  

697710   verp/1

Schaar Shape  
• 16 cm
• Met scherpe punt
• Messen uit geborsteld roestvrij staal
• Symmetrische ogen
• Geassorteerde kleuren: wit/lichtblauw, 

wit/groen en wit/grijs  

476010 voor rechtshandigen verp/12
476510 voor linkshandigen verp/12

Schaar Advanced Gel  
• Met scherpe punt
• Messen uit roestvrij staal
• Voor rechtshandigen
• Ergonomische handgreep in zachte, soepele materie
• Kleur: zwart met rode afwerking  

496210 17 cm, symmetrische ogen  verp/24
499210 21 cm, asymmetrische ogen  verp/24

Schaar Advanced Green  
• Met scherpe punt
• Messen uit roestvrij staal
• Voor rechtshandigen
• Ergonomische handgreep
• Handvat uit 70 % gerecycleerde kunststof
• Kleur: zwart  

496110 17 cm, symmetrische ogen  verp/24
498110 18 cm, asymmetrische ogen  verp/24
499110 21 cm, asymmetrische ogen  verp/24

Schaar Titanium  
• 17 cm
• Met scherpe punt
• Messen uit roestvrij staal met een titanium coating
• Ergonomische ogen uit 79 % gerecycleerde kunststof
• Symmetrische ogen
• Voor rechtshandigen
• Kleur: bruin/zwart
• Levenslange garantie
• Op blister  

684110   verp/1

Schaar Expert  
• 21 cm
• Met scherpe punt
• Messen uit roestvrij staal
• Asymmetrische ogen
• Voor linkshandigen
• Kleur: rood
• Levenslange garantie
• Op blister  

068650   verp/6

Schaar Sensoft  
• 16 cm
• Met scherpe punt
• Messen uit roestvrij staal
• Symmetrische ogen 
• Comfortabel dankzij zachte, soepele materie 
• Geassorteerde kleuren
• Op blister  

Zwart/blauw, zwart/roze en zwart/rood
069600 voor rechtshandigen  verp/12
696510 voor linkshandigen verp/12

Pastelkleuren: blauw, roze en paars
M486214 voor rechtshandigen  verp/12
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Schaar Universeel  
• Met scherpe punt
• Symmetrische ogen
• Handgreep uit kunststof
• Voor rechtshandigen
• Kleur: zwart
• Op blister  

31160 16,5 cm  verp/1
31170 18 cm  verp/1
30080 20,7 cm  verp/1

Schaar  
• 20,4 cm
• Met afgeronde punt
• Asymmetrische ogen
• Voor rechts- en linkshandigen
• Handgreep uit kunststof
• Kleur: zwart  

31181   verp/1

Schaar Softgrip  
• Met scherpe punt
• Voor rechts- en linkshandigen
• Ergonomische handgreep dankzij zachte, soepele materie
• Kleur: zwart/rood  

30250 15,5 cm, symmetrische ogen  verp/12
30271 17,4 cm, symmetrische ogen  verp/12
30283A 20,2 cm, asymmetrische ogen  verp/12

Schaar Precision  
• Met scherpe punt
• Messen uit roestvrij staal
• Voor rechts- en linkshandigen
• Duurzaam metalen scharnierpunt
• Comfortabele handgreep
• Soepele knipbeweging
• Kleur: zwart/rood  

SCPR18 18 cm, symmetrische ogen  verp/1
SCPR20 20 cm, asymmetrische ogen verp/1

Schaar Titanium Non-stick  
• 20 cm
• Met scherpe punt
• Asymmetrische ogen
• Voor rechts- en linkshandigen
• Titanium laag op de messen garandeert  

scherpheid tot meer dan 100.000  
knipbeurten

• Non-Stick-technologie voorziet  
weerstand tegen ophoping van tape  
of lijm

• Kleur: zwart/ wit
• Op blister  

SCTIN20   verp/12

Schaar Titanium  
• 20 cm
• Met scherpe punt
• Asymmetrische ogen
• Voor rechts- en linkshandigen
• 100 % titanium messen
• Geassorteerde kleuren: blauw,  

groen en lavendel
• Op blister  

SCTI20   verp/12
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Schaar Color ID  
• 21 cm
• Met scherpe punt
• Messen uit roestvrij staal
• Asymmetrische ogen
• Voor rechtshandigen
• Softgrip handgreep  

14428 oranje  verp/5
14431 roze  verp/5
14429 lila  verp/5
14425 groen  verp/5
14427 blauw  verp/5

Schaar Papier  
• Met scherpe punt
• Messen uit roestvrij staal (56 Rockwell)
• Symmetrische ogen
• Voor rechtshandigen
• Met precisie geslepen en geschroefde messen
• Onbreekbaar, ergonomisch handvat uit ABS
• Vaatwasmachinebestendig
• Kleur: zwart  

050045 13 cm  verp/10
50046 16 cm  verp/10

Schaar Super  
• Met scherpe punt
• Messen uit roestvrij staal (56 Rockwell)
• Met precisie geslepen en geschroefde messen
• Onbreekbaar, ergonomisch handvat uit ABS
• Voor rechtshandigen
• Asymmetrische ogen
• Vaatwasmachinebestendig
• Kleur: zwart
• Op blister  

50008 21 cm  verp/1
50010 26 cm  verp/1

Schaar WOW Titanium  
• 20,5 cm
• Met scherpe punt
• Messen uit roestvrij staal
• Asymmetrische ogen
• Voor rechtshandigen
• Bladen met titaniumcoating blijven veel 

langer scherp dan gewone bladen
• Op blister
• Garantie: 10 jaar  

5319216 wit/geel  verp/1
5319223 wit/roze  verp/1
5319262 wit/paars  verp/1
5319254 wit/groen  verp/1
5319251 wit/ijsblauw  verp/1
5319236 wit/blauw  verp/1
5319201 wit/grijs verp/1
5319295 wit/zwart  verp/1
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Cutter  
• Met clip
• Antichoc ABS-uitvoering
• Automatische blokkering van het mes
• Op blister  

010150 mes van 9 mm  verp/1
010151 mes van 18 mm  verp/1
Vervangmesjes, blister van 10 stuks 
0113001 9 mm  verp/1
0113011 18 mm  verp/1

Cutter  
• Mesjes uit roestvrij staal
• Plastic houder
• Goed in de hand liggend
• Automatische blokkering van het mes  

84000 Light duty cutter, blauw, los  verp/1
84004 Medium duty cutter, rood, op blister  verp/1
84005 Heavy duty cutter, grijs, op blister  verp/1
Vervangmesjes, doos van 10 stuks 
84007 voor ref. 84000, mesjes van 9 mm  verp/1
84008 voor ref. 84004 en ref. 84005, mesjes van 18 mm  verp/1

Cutter Universal  
• Uit kunststof
• Manuele blokkering van het mes
• Geassorteerde kleuren: geel, blauw en rood
• Op blister  

092310 mes van 9 mm  verp/20
018310 mes van 18 mm  verp/20
Vervangmesjes, blister van 10 stuks
640717 9 mm  verp/25
640721 18 mm  verp/25

Cutter Zenoa Sensitiv  
• Uit kunststof 
• Automatische blokkering van het mes
• Metalen mesgeleiding
• Comfortabel dankzij soepele materie
• Kleur: blauw
• Op blister  

086010 mes van 9 mm  verp/1
086110 mes van 18 mm  verp/1
Vervangmesjes, blister van 10 stuks
640717 9 mm  verp/25
640721 18 mm  verp/25

Cutter Ultimate  
• Kunststof cutter met soft grip
• Automatische blokkering van het mes
• Kleur: zwart/ geel
• Op blister  

Mes van 9 mm
086410 rechtshandig  verp/1
086510 linkshandig  verp/1
Mes van 18 mm
086610 rechtshandig  verp/1
086710 linkshandig  verp/1

Cutter Expert Office  
• Uit metaal
• Met veiligheidsmechanisme: zelf intrekbaar
• Reservevakje met extra messen
• Op blister  

085110 cutter  verp/1
085910 vervangmesjes, blister van 10 stuks  verp/1



479

8

Cutters en toebehoren

Snijmatten

SCH
A

REN
 EN

 CU
TTERS, SN

IJM
ATTEN

Cutter L-1  
• Mes van 18 mm
• Met ABS-uitvoering
• Antislip systeem
• Met veiligheidswieltje  

2209100  cutter  verp/1
2210100 vervangmesjes, etui van 10 stuks  verp/1

Cutter 180 black  
• Zakmodel 180 
• Uit zwart metaal
• Mes van 9 mm
• Met clip en mesbreker
• Op blister  

1858  cutter  verp/6
1868  vervangmesjes, etui van 10 stuks  verp/1

Veiligheidscutter  
• Met ergonomische grip
• Het mes trekt zich automatisch terug wanneer het contact verliest 

met het te versnijden oppervlak  

2213100 SK4, standaard veiligheidscutter  verp/1
2291100 SK7, compacte veiligheidscutter  verp/1
Vervangmesjes
2297100 SK4, 5 stuks  verp/1
2293100 SK7, 10 stuks  verp/1

Cutter SK-10  
• Verpakkingen openen zonder risico
• Wanneer het mesje bot wordt, volstaat het te draaien, elk mesje 

heeft 4 snijpunten  

2240101 cutter  verp/1
2240102 vervangmesjes, etui van 10 stuks  verp/1

Cutter SK-15  
• Met ergonomische grip
• Met extra beveiliging tegen snijwonden
• Recycleerbaar
• Pak van 10 stuks  

2203200   verp/1

Snijmat  
• Met een grafische verdeling per cm
• Dikte: 4 mm
• Kleur: grijs  

2340F ft A4 (30 x 20 cm)  verp/1
2341F ft A3 (45 x 30 cm)  verp/1
2342F ft A2 (60 x 45 cm)  verp/1
2343F ft A1 (90 x 60 cm)  verp/1
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Latten uit kunststof

Latten uit aluminium

Schaallatten

Lat Essentials 146  
• Uit plastic
• Graduaties met UV-inkt
• Personaliseerbaar
• In ophangetui
• Kleur: transparant  

146112 20 cm  verp/30
146119 30 cm eco  verp/25

Lat Geometric  
• Uit plastic
• Graduaties met UV-inkt
• Met antivlekboord
• In ophangetui
• Kleur: transparant  

Lat  
• Uit plastic
• Lengte: 30 cm
• Schaal voor links- en rechtshandigen
• In ophangetui
• Kleur: transparant  

562300P    verp/20

Lat  
• Uit plastic
• Lengte: 30 cm
• Met graduaties
• Kleur: transparant  

E10152  verp/20

242020 20 cm  verp/50
242030 30 cm  verp/50
242040 40 cm  verp/20

Lat  
• Uit geanodiseerd aluminium
• Met rubberen hoekbeschermpunten
• Met graduaties
• In ophangetui  

120030 30 cm  verp/10
120040 40 cm  verp/8
120050 50 cm  verp/8

Driekantige schaallat  
• Uit hoogwaardige kunststof
• Lengte: 30 cm
• Per kleur een andere schaalverdeling  

240011 oranje: schaalverdeling 1:20, 1:25, 1:50, 1:75, 1:100 en 
1:125 

 verp/1

240013 groen: schaalverdeling 1:20, 1:25, 1:33,33, 1:50, 1:75 
en 1:100 

 verp/1

240014 blauw: schaalverdeling 1:100, 1:200, 1:250, 1:300, 1:400 
en 1:500 

 verp/1

Driekantige schaallat  
• Uit hoogwaardige kunststof
• Lengte: 30 cm
• Schaalverdeling 1:20, 1:25, 1:50, 1:75, 1:100 en 1:125 
• Nauwkeurige graduaties, dubbel becijferd, in cm en mm  

802020  verp/1

146114 40 cm  verp/20
146115M 50 cm  verp/1
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Geodriehoeken

Tekendriehoeken

Tekenplaten

Geodriehoek Technic  
• Uit plastic
• Hypotenusa 16 cm, 45°
• Met handvat
• In ophangetui  

27747   verp/50

Geodriehoek Technic  
• Uit plastic
• Hypotenusa 26 cm, 45°
• Met verstelbaar handvat
• In ophangetui  

028700   verp/10

Geodriehoek Geo-Flex  
• Uit soepel en onbreekbaar  

plastic
• Hypotenusa 16 cm, 45°
• In ophangetui  

028600   verp/1

Tekendriehoek Geometric  
• Uit plastic
• Graduaties aangebracht  

met UV-inkt
• Visuele merktekens  

om de 5 cm
• In ophangetui  

Hypotenusa 26 cm
242426 45°  verp/20
242626 60°  verp/20

Tekenplaat Profil  
• Ft 49 x 37 cm (A3)
• Magneetklemlijst
• Extra papierklem
• Parallelliniaal met "stop & go"-mechanisme
• Schaalverdeling voor het direct en nauwkeurig overnemen van 

stralen  

522231   verp/1

TEKEN
EN EN SCHETSEN

Tekenplaat Rapid  
• Ft 42 x 29,7 cm (A3) 
• 2 magneetklemlijsten
• Extra papierklem
• Parallelliniaal met "stop & go"-mechanisme 
• Sneltekendriehoek
• Schaalverdeling voor het direct en nauwkeurig overnemen van 

stralen  

522403  verp/1

Rolliniaal  
• Uit plexi van hoogstaande kwaliteit
• Met geïntegreerde gradenboog, vergrootglas
• 30 cm met schaalverdeling  

153000   verp/1

Hypotenusa 32 cm
147527  45°  verp/10
147526 60°  verp/10

Hypotenusa 21 cm
242421 45°  verp/30
242621 60°  verp/20
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Nietmachine  
• Voor nietjes 24/6 en 26/6
• Capaciteit: 20 blad
• Uit kunststof
• Nieten en spelden  

Half strip, inlegdiepte: 54 mm
960433 blauw  verp/1
960425 zwart  verp/1
Full strip, inlegdiepte: 79 mm
960441 blauw  verp/1
960439 zwart  verp/1
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Nietmachine  
• Zonder nietjes
• Capaciteit: 5 blad
• Uit gerecycleerd plastic
• Milieuvriendelijk  

493035 wit  verp/1
493039 geel  verp/1
493038 roze  verp/1

493036 groen  verp/1
493037 blauw  verp/1
493034 zwart  verp/1

Nietjes  
• Verzinkt
• Doos van 1.000 nietjes   

581327 24/6  verp/1
581335 26/6  verp/1

Nietjes  
• Verzinkt
• Doos van 1.000 nietjes   

581327 24/6  verp/1
581335 26/6  verp/1

Nietmachine  
• Voor nietjes 24/6 en 26/6
• Capaciteit: 25 blad
• Uit metaal
• Nieten en spelden  

Half strip, inlegdiepte: 60 mm
960471 blauw  verp/1
960468 zwart  verp/1
Full strip, inlegdiepte: 94 mm
960447 blauw  verp/1
960463 zwart  verp/1

25

Nietmachine B8R  
• Voor nietjes BB8 en SB8
• Capaciteit: 30 blad
• Inlegdiepte: 65 mm
• Met ontnieter
• Inclusief 200 nietjes BB8  

B8REI ivoor  verp/1
B8REBE beige  verp/1
B8RER rood  verp/1
B8REBD bordeaux  verp/1
B8REB blauw  verp/1
B8REG grijs  verp/1
B8REZ zwart  verp/1

Nietjes    

BB8 STCR211506Z (6 mm), voor B8R,  
B8HC, B8HDP, B8P, B8E, doos van 5.000 nietjes 

 verp/1

SB8 B8P, SB8-168E (6 mm), voor B8R, B8HC, B8E, B8HDP, 
doos van 1.050 nietjes 

verp/1

Nietjes    

BB8 STCR211506Z (6 mm), voor B8R,  
B8HC, B8HDP, B8P, B8E, doos van 5.000 nietjes 

 verp/1

SB8 B8P, SB8-168E (6 mm), voor B8R, B8HC, B8E, B8HDP, 
doos van 1.050 nietjes 

verp/1

Nietmachine B8R New Generation  
• Voor nietjes BB8 en SB8
• Capaciteit: 30 blad
• Inlegdiepte: 65 mm
• Met ontnieter
• Inlcusief 200 nietjes SB8  

B8RNGB blauw  verp/1
B8RNGZ zwart  verp/1

Traditioneel nieten
Kenmerkend bij traditioneel nieten is de kromme bolling in de 
pootjes, zodat stapelen van documenten meer plaats inneemt.  
Je kan gemiddeld tot maximaal 20 blad hechten met een  
24/6 of 26/6 nietje.

Nietcapaciteit:  Het aantal blad dat kan geniet worden (basis: 80 g/m²)
Inlegdiepte: Dit is de afstand tot waar er een blad kan ingelegd worden. 
 Hoe langer de arm van de nietmachine, hoe verder er kan geniet worden.
Gesloten nietje:  Wordt gebruikt bij de traditionele nietmachines, voor het permanent nieten
Open nietje:  Wordt gebruikt voor een tijdelijke nietoplossing en is makkelijk los te maken
Speldnietje:  Wordt gebruikt op oppervlakken zoals hout, kurk en metaal

Het verschil tussen traditioneel nieten en vlak nieten (flat-clinch technologie) 

Flat-clinch nieten
Kenmerkend bij nietmachines die deze techniek hanteren is  
een vlak nietje. Dit geeft een vlakkere papierstapel en een 
ruimtebesparing van 30 % bij de archivering. Je kan gemiddeld  
tot maximaal 40 blad hechten met een 24/6 of 26/6 nietje.

Gesloten nietje

Speldnietje

Open nietje

Nietmachines
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Nietmachine B5000 antibacterieel  
• Voor nietjes 24/6, 26/6 en BB5
• Capaciteit: 20 blad
• Inlegdiepte: 95 mm
• Nieten en spelden
• Kleur: zwart  

B5000   verp/1

Nietmachine Paris B3100  
Half strip  
• Voor nietjes BB5, 24-6GAL en 24-6K
• Capaciteit: 20 blad
• Inlegdiepte: 70 mm
• Nietmachine kan zowel horizontaal als verticaal neergezet worden
• Uit hoogwaardig staal
• Rubberen afwerking voor een comfortabele, zachte grip
• Kleur: chroom/zwart  

B3100   verp/1

Nietmachine  
Essentials Metal mini  
• Voor nietjes nr. 10
• Capaciteit: 15 blad
• Inlegdiepte: 40 mm
• Mechanisme uit metaal
• Met ingewerkte ontnieter
• Kleur: zwart  

352611   verp/1

Nietjes  
• Nr 10
• Doos van 1.000 nietjes  

324105  verp/1

Nietmachine Essentials Metal  
• Voor nietjes 24/6 en 26/6
• Capaciteit met nietjes 24/6: 20 blad
• Capaciteit met nietjes 26/6: 25 blad
• Mechanisme uit metaal
• 2 functies: gesloten nieten, open nieten  

354311 half strip, inlegdiepte: 61 mm  verp/1
354411 full strip, inlegdiepte: 84 mm  verp/1

Nietmachine Easy Half strip  
• Voor nietjes 24/6 en 26/6
• Capaciteit met nietjes 24/6:  

20 blad
• Capaciteit met nietjes 26/6:  

25 blad
• Inlegdiepte: 67 mm
• Tot 70 % minder kracht nodig
• Antiblokkeersysteem
• Eenvoudig bijvullen dankzij front 

loading systeem
• Mechanisme uit metaal
• Kleur: zwart/grijs  

455211   verp/8

Nietmachine Ergologic Soft touch  
• Voor nietjes 24/6 en 26/6
• Capaciteit met nietjes 24/6: 20 blad
• Capaciteit met nietjes 26/6: 25 blad
• Mechanisme uit metaal
• Geassorteerde kleuren: zwart/zilver en blauw/zilver
• In een doosje  

352513 half strip, inlegdiepte: 60 mm  verp/10
352713 full strip, inlegdiepte: 75 mm  verp/10

Nietjes  
• Doos van 5.000 nietjes
• SBS191/4CP (6 mm), voor B65O, B3000, B3100, 

B2000, B440F, B660, B202, B2500, B440lr en 
B440SB

Nietjes  
• Doos van 5.000 nietjes
• SBS191/4CP (6 mm), voor B65O, B3000, B3100, 

B2000, B440F, B660, B202, B2500, B440lr en 
B440SBBB5  verp/1 BB5  verp/1

Nietjes  
• Doos van 1.000 nietjes  

324405 24/6  verp/1
324605M 26/6  verp/1

Nietjes  
• Doos van 1.000 nietjes  

324405 24/6  verp/1
324605M 26/6  verp/1

Nietjes  
• Doos van 1.000 nietjes  

324405 24/6  verp/1
324605M 26/6  verp/1
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Nietmachine Advanced  
Metal Half strip  
• Voor nietjes 24/6 en 26/6 
• Capaciteit met nietjes 24/6: 20 blad
• Capaciteit met nietjes 26/6: 25 blad
• Inlegdiepte: 52 mm
• Antiblokkeersysteem
• Mechanisme uit metaal
• Stijlvolle metallic kleuren
• Garantie: 10 jaar  

354513 wit  verp/1
354512 nachtblauw  verp/1
354511 grijs  verp/1

Nietmachine  
Universal Metal  
• Voor nietjes 24/6 en 26/6
• Capaciteit met nietjes 24/6: 20 blad
• Capaciteit met nietjes 26/6: 25 blad
• Inlegdiepte: 60 mm
• Mechanisme uit metaal
• Geassorteerde kleuren: metaalgrijs met blauw, 

zwart en oranje
• Op blister met 1 doos van 400 nietjes 26/6  

039200   verp/1

Nietjes  
• 24/6, verzinkt
• Doos van 1.000 nietjes 

663273  verp/1

Nietmachine Re-new B2  
• Voor nietjes 24/6 en 26/6 super
• Capaciteit 25 blad
• Inlegdiepte: 65 mm
• Uit kunststof, met metalen functieonderdelen
• Uit 81 % gerecycleerde kunststof
• Kleur: zwart  

201931   verp/1

Nietjes  
• 24/6, verzinkt
• Doos van 1.000 nietjes 

663273  verp/1

Nietmachine Re-new B4  
• Voor nietjes 24/6, 26/6, 24/8 en 26/8
• Capaciteit: 40 blad
• Inlegdiepte: 65 mm
• Uit kunststof, met metalen functieonderdelen
• Uit 80 % gerecycleerde kunststof
• Kleur: zwart  

201932   verp/1

Nietmachine E25  
• Voor nietjes 24/6 en 26/6
• Capaciteit: 25 blad
• Inlegdiepte: 53 mm
• Met geïntegreerde kunststof ontnieter  

0201861 roze  verp/1
0201766 blauw  verp/1
0201764 zwart  verp/1

Nietmachine B2 Color ID  
• Voor nietjes 24/6 en 26/6
• Capaciteit: 25 blad
• Inlegdiepte: 65 mm
• Uit kunststof  

0201919 oranje  verp/1
0201917 roze  verp/1
0201916 lila  verp/1
0201920 groen  verp/1
0201918 blauw  verp/1

Nietjes  
• 24/6, verzinkt
• Doos van 1.000 nietjes 

663273  verp/1

Nietjes  
• 24/6, verzinkt
• Doos van 1.000 nietjes 

663273  verp/1

Nietjes  
• Doos van 1.000 nietjes  

324405 24/6  verp/1
324605M 26/6  verp/1

Nietjes  
• Doos van 1.000 nietjes  

324405 24/6  verp/1
324605M 26/6  verp/1

Nietmachines
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Nietmachine NeXXt 5500  
• Voor nietjes 24/6 en 26/6
• Capaciteit: 30 blad
• Inlegdiepte: 60 mm
• Met ontnieter
• Uit kunststof

5500003 blauw  verp/1
5500009 zwart  verp/1

Nietmachine NeXXt 5501  
• Voor nietjes 24/6 en 26/6
• Capaciteit: 25 blad
• Inlegdiepte: 55 mm
• Met ontnieter
• Uit kunststof  

5501025 rood  verp/1
5501035 blauw  verp/1
5501095 zwart  verp/1

Nietmachine NeXXt 5502  
• Voor nietjes 24/6 en 26/6
• Capaciteit: 30 blad
• Inlegdiepte: 65 mm
• Met ontnieter  

115434 rood  verp/1
5502003 blauw  verp/1
5502009 zwart  verp/1

Nietjes  
• 24/6, verzinkt
• Doos van 1.000 nietjes 

5570000  verp/1

Nietjes  
• 24/6, verzinkt
• Doos van 1.000 nietjes 

5570000  verp/1

Nietjes  
• 24/6, verzinkt
• Doos van 1.000 nietjes 

5570000  verp/1

Nietjes  
• 24/6, verzinkt
• Doos van 1.000 nietjes 

5570000  verp/1

Nietmachine NeXXt WOW 5502  
• Voor nietjes 24/6 en 26/6
• Capaciteit: 30 blad
• Inlegdiepte: 65 mm
• Met ontnieter
• Uit metaal
• Inclusief 200 nietjes (24/6)
• Garantie: 10 jaar
• Trendy kleuren
• Op blister  

5502201 parelwit  verp/1
5502216 geel  verp/1
5502223 roze  verp/1
5502262 paars  verp/1
5502254 groen  verp/1
5502251 ijsblauw  verp/1
5502236 blauw  verp/1
5502295 zwart  verp/1

Nietmachine NeXXt Style  
• Voor nietjes 24/6 en 26/6
• Capaciteit: 30 blad
• Inlegdiepte: 65 mm
• Met ontnieter
• 180°-opening voor speldhechten
• Uit metaal
• Garantie: 10 jaar  

5562004 poolwit  verp/1
5562028 granaatrood  verp/1
5562053 zeegroen  verp/1
5562069 titaanblauw  verp/1
5562094 satijnzwart  verp/1

30

Nietmachine NeXXt 5504 Full strip  
• Voor nietjes 24/6, 26/6 en 24/8
• Capaciteit: 40 blad
• Inlegdiepte: 60 mm
• Met ontnieter
• Uit kunststof en metaal
• Kleur: zwart  

5504095   verp/1

Nietmachine Mini 5517  
• Voor nietjes nr. 10 
• Capaciteit: 10 blad
• Inlegdiepte: 50 mm
• Uit metaal met kunststof behuizing
• Kleur: zwart  

5517095   verp/1

Nietjes Power Performance  
• Nr 10, verzinkt
• Doos van 1.000 nietjes  

5577000  verp/1

• Uit metaal
• Garantie: 10 jaar

Nietjes  
• 24/6, verzinkt
• Doos van 1.000 nietjes 

5570000  verp/1

Nietjes  
• 24/6, verzinkt
• Doos van 1.000 nietjes 

5570000  verp/1
Nietjes

pagina 495-496

Nietjes
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Nietjes
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pagina 495-496

Nietjes
pagina 495-496

Nietjes
pagina 495-496

Nietjes
pagina 495-496



486

8 20

30 20

25

3040
Softpress

Nietmachines

Nietmachines Flat Clinch

N
IETM

ACH
IN

ES EN
 N

IETJES

Nietmachine Classic K45  
Full strip  
• Voor nietjes 24/6 en 26/6
• Capaciteit: 20 blad
• Inlegdiepte: 86 mm
• Met uitschuifbare ontnieter
• Uit metaal en kunststof
• Kleur: zwart  

2388820   verp/1

Nietjes  
• 24/6
• Doos van 1.000 nietjes  

2485570 koper  verp/1
2485580 verzinkt, strong  verp/1

Nietjes  
• 24/6
• Doos van 1.000 nietjes  

2485570 koper  verp/1
2485580 verzinkt, strong,  verp/1

Nietjes  
• 24/6
• Doos van 1.000 nietjes  

2485570 koper  verp/1
2485580 verzinkt, strong  verp/1

Nietjes  
• 24/6
• Doos van 1.000 nietjes  

2485570 koper  verp/1
2485580 verzinkt, strong  verp/1

Nietmachine FM12 Half strip  
• Voor nietjes 24/6 en 26/6
• Capaciteit: 25 blad
• Inlegdiepte: 50 mm
• Uit metaal
• Kleur: zwart  

500273R   verp/1

25

Nietmachine F16 Half strip  
• Voor nietjes 24/6 en 26/6
• Capaciteit: 30 blad
• Inlegdiepte: 55 mm
• Uit ABS-kunststof
• Kleur: zwart  

Nietjes  
• 24/6
• Verzinkt, strong
• Doos van 1.000 nietjes  

Nietmachine F18 Full strip  
• Voor nietjes 24/6 en 26/6 
• Capaciteit: 20 blad
• Inlegdiepte: 78 mm
• Met stalen mechanisme, hoogwaardige ABS-kunststof en TPE-rubber
• Ergonomisch design
• Verstelbaar aambeeld voor hechten
• Makkelijk bovenlaadsysteem
• Kleur: zwart  

Nietmachine Half strip Eco  
• Voor nietjes 24/6 en 26/6
• Capaciteit: 25 blad
• Inlegdiepte: 55 mm
• Uit 80 % industrieel gerecycleerde kunststof
• Verpakking uit gerecycleerd karton, lijm op  

waterbasis bedrukt met inkt op soja basis 
• Kleur: zwart  

Nietmachine NeXXt Softpress  
• Voor Softpress nietjes
• Capaciteit: 30 blad
• Inlegdiepte: 40 mm
• Softpress technologie: zonder 

moeite nieten
• Flat clinch technologie: vermindert 

papierstapels met 40 %
• Direct impact technologie: 

garandeert perfect nieten  

5603035 blauw  verp/1
5603095 zwart  verp/1

Nietjes  
• Softpress
• Doos van 2.500 nietjes

5497000  verp/1

2485580  verp/1

Nietjes  
• Doos van 1.000 nietjes
• Verzinkt  

5570000 24/6  verp/1
5571000 24/8  verp/1

Nietmachine Flat Clinch  
NeXXt 5523 Half strip  
• Voor nietjes 24/6, 24/8 en 26/6
• Capaciteit: 40 blad
• Inlegdiepte: 60 mm
• Garantie: 10 jaar  

5523003 blauw  verp/1
5523009 zwart  verp/1

2481271  verp/1

1017905  verp/1
3810501  verp/1

Nietjes
pagina 495-496

Nietjes
pagina 495-496
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Nietjes  
• 24/6
• Doos van 1.000 nietjes  

2485570 koper  verp/1
2485580 verzinkt, strong  verp/1

Nietmachine Flat Clinch Half strip  
• Voor nietjes SB8-168A en  

STCR211506E
• Capaciteit: 25 blad
• Inlegdiepte: 65 mm
• Met ontnieter en 200 nietjes  

Nietjes  
• B8P, SB8-168E (6 mm),  

voor B8R, B8HC, B8E, B8HDP
• Doos van 1.050 nietjes 

SB8 verp/1

Nietjes  
• 24/6
• Doos van 1.000 nietjes  

2485570 koper  verp/1
2485580 verzinkt, strong  verp/1

Nietmachine SO30C Half strip  
• Voor nietjes 24/6-8+ en 26/6-8+
• Capaciteit: 30 blad
• Inlegdiepte: 50 mm
• Met SuperFlat Clinch technologie
• Gepatenteerde Omnipress technologie: voor moeiteloos nieten 

ongeacht waar je drukt op de nietmachine (op bureau of in de hand)
• Kleur: zwart  

5000549   verp/1

Nietmachine S17 en S27  
• Voor nietjes 24/6 en 26/6
• Capaciteit: 30 blad
• Met SuperFlat Clinch technologie
• Ideaal voor in-hand gebruik
• Kleur: rood/zwart  

5000538 S17, full strip, inlegdiepte: 76 mm  verp/1
5000541 S27, half strip, inlegdiepte: 55 mm  verp/1

Nietmachine Flat Clinch C3FC  
• Voor nietjes 24/6
• Capaciteit: 30 blad
• Inlegdiepte: 60 mm
• Kleur: zwart  

Nietjes  
• 24/6, verzinkt
• Doos van 1.000 nietjes 

663273  verp/1

Nietjes  
• 24/6
• Doos van 1.000 nietjes  

2485570 koper  verp/1
2485580 verzinkt, strong  verp/1

Nietmachine Flat Clinch F30 Half strip  
• Voor nietjes 24/6 en 26/6
• Capaciteit: 30 blad
• Inlegdiepte: 56 mm
• Uit ABS-kunststof
• Kleur: zwart  

Nietmachine Full strip 
(lange arm)  
• Voor nietjes 24/6 en 26/6
• Capaciteit: 20 blad
• Inlegdiepte: 312 mm
• Uit metaal
• Kleur: zwart  

Nietjes  
• Verzinkt
• Doos van 1.000 nietjes   

581327 24/6  verp/1
581335 26/6  verp/1

Nietmachine (lange arm)  
• Voor nietjes 24/6
• Capaciteit: 20 blad
• Inlegdiepte: 300 mm
• Kleur: zwart  

Nietjes  
• 24/6, verzinkt
• 6 mm, voor B440F,  

B660, B650, B3000,  
B3100, B202, B2500, B440LR en 
B440SB

• Doos van 1.000 nietjes  

24-6GAL   verp/1

0201848  verp/1

960489  verp/1

B440LR  verp/1

B8REFC chroom/zwart  verp/1
B8REFCZ zwart  verp/1

2325650   verp/1
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Nietjes  
• 24/6
• Verzinkt
• Doos van 1.000 nietjes  

2485560  verp/1

Nietjes  
• 24/6
• Verzinkt
• Doos van 1.000 nietjes  

2485560  verp/1

Nietmachine NeXXt  (lange arm)  
• Voor nietjes 24/6, 24/8 en 26/8
• Capaciteit: 40 blad
• Inlegdiepte: 300 mm
• Metalen basis
• Kleur: zwart
• Garantie: 10 jaar  

Nietjes  
• 24/6, verzinkt
• Doos van 2.500 nietjes 

5570000  verp/1

Nietmachine Economy 15  
(lange arm)  
• Voor nietjes 24/6 en 26/6
• Capaciteit: 20 blad
• Inlegdiepte: 320 mm
• Kleur: zwart  

Blokhechter  
Heavy Duty 12 (lange arm)  
• Voor nietjes 24/6 en 24/8
• Capaciteit: 40 blad
• Inlegdiepte: 300 mm
• Met verstelbare papierstop
• Uit metaal
• Kleur: zwart  

5560095  verp/1

2059800  verp/1

0290517  verp/1

Nietmachine (lange arm) B17  
• Voor nietjes 24/6 en 24/8 super
• Capaciteit: 40 blad
• Inlegdiepte: 300 mm
• Metalen apparaat, bovendeel uit hoogglanzende kunststof 
• Voor het nieten van folders in de formaten A6 tot A2
• Antislip, zilver geanodiseerde aluminium voet voor een 

stabiele stand
• Kleur: zwart  

Nietjes  
• Verzinkt
• Doos van 1.000 nietjes 

663273 24/6  verp/1
24-8 24/8 super  verp/1

Nietpistolen

Nietpistool T3020  
• Voor SB3020-nieten met een  

breedte van 13 mm en lengte van 5 - 12 mm
• Stevige stalen handtacker
• Eenvoudig te laden met veilige  

vergrendeling
• Kleur: zwart  

T3020  verp/1

Nietjes  
• Doos van 5.000 nietjes  

302014 SB302006 (6 mm)  verp/1
302038 SB302010 (10 mm)  verp/1
SBS3012 SB302012 (12 mm)  verp/1

Nietpistool T10  
• Voor SP-nieten met een breedte van 10 

mm en lengte van 6 mm, 8 mm en 10 mm
• Lichtgewicht handtacker in kunststof 

behuizing
• Kleur: geel  

BT10   verp/1

Nietjes  
• Doos van 1.000 nietjes  

SP6D 6 mm   verp/1
SP10D 10 mm  verp/1

Nietjes  
• STCR501912E (12 mm)
• Doos van 5.000 nietjes   

501912  verp/1

Nietpistool PC8000  
• Voor STCR-Powercrown nieten met een 

breedte van 11,5 mm en lengte van 6 - 14 
mm

• Uit kunststof
• Kleur: geel/zwart  

PC8000   verp/1

B17  verp/1



489

8

20 16

N
IETM

ACH
IN

ES EN
 N

IETJES
Nietpistolen

Nietpistool J-17  
• Voor nietjes A 53 en 53 F 
• Verwerkt fijne en platte draad-

nietjes tot de lengte van 14 mm 
• Lichtgewicht magnesium behuizing
• Quick-laadsysteem: met veiligheidsontgrendeling voor snel 

laden van het nietjesmagazijn
• Kleur: zwart  

0300438   verp/1

Nietjes superhard  
• 53/8
• Verzinkt
• Doos van 2.000 nietjes  

0420356   verp/1

Nietjes superhard  
• 53/6
• Verzinkt
• Doos van 2.000 nietjes  

N53-6 verp/1

Nietjes superhard  
• 53/8
• Verzinkt
• Doos van 2.000 nietjes  

0420356   verp/1

Nietpistool J-27  
• Voor nietjes A 53 en 53 F 
• Verwerkt fijne en platte draad-

nietjes tot de lengte van 14 mm 
• Lichtgewicht duurzaam aluminium 

behuizing 
• Power Control: slagkracht regeling voor handmatige aanpassing 

aan het materiaal
• Kleur: grijs  

0300439   verp/1

Nietpistool J-29  
• Voor nietjes A, D en E
• Verwerkt fijne en platte draadnietjes 

tot de lengte van 14 mm en nagels 
van 16 mm 

• Zink gegoten behuizing
• Comfort-Grip
• Kleur: grijs  

0300432   verp/1

Nietpistool Ergonomic R23  
• Voor nietjes 13/4 - 8 mm, 13/6 (ref. 57614)
• Voor het hechten op diverse harde materialen
• Uit metaal
• Kleur: geel/chroom  

23ZOB   verp/1

Nietjes  
• 13/6
• Verzinkt
• Doos van 2.500 nietjes  

57614  verp/1

Niettangen

Niettang Softgrip  
• Voor nietjes 24/6 en 26/6
• Capaciteit: 20 blad
• Inlegdiepte: 55 mm
• Met zachte ergonomische  

handgreep
• Kleur: metaal/zwart  

960417  verp/1

Niettang  
• Voor nietjes nr. 10
• Capaciteit: 16 blad
• Inlegdiepte: 50 mm
• Uit metaal  

961331 rood  verp/1
961329 zwart  verp/1

Nietjes  

• Verzinkt
• Doos van 1.000 nietjes   

581327 24/6  verp/1
581335 26/6  verp/1

Nietjes  
• Nr 10
• Verzinkt
• Doos van 1.000 nietjes   

581343  verp/1
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Niettangen

Nietjes  
• Nr 10 (4 mm)
• Verzinkt
• Doos van 1.000 nietjes

NO10  verp/1

Niettang HP10  
• Voor nietjes nr. 10
• Capaciteit: 20 blad
• Inlegdiepte: 40 mm
• Kleur: chroom  

HP10   verp/1

Niettang P3  
• Voor nietjes van  

6 mm (SP19 1/4)
• Capaciteit: 20 blad
• Inlegdiepte: 60 mm
• Kleur: chroom  

P3B   verp/1

Nietjes  
• SP1906E (6 mm) 
• Doos van 5.000 nietjes  

SP1914  verp/1

Niettang B8HDP  
• Voor nietjes van  

6 mm (SB8, BB8) en  
10 mm (BB3-8)

• Capaciteit: 45 blad
• Inlegdiepte: 60 mm
• Kleur: grijs/blauw  

B8HDP   verp/1

Nietjes  

BB8 STCR211506Z (6 mm), voor B8R,  
B8HC, B8HDP, B8P, B8E, doos van 5.000 nietjes 

 verp/1

SB8 B8P, SB8-168E (6 mm), voor B8R, B8HC, B8E, B8HDP,  
doos van 1.050 nietjes 

verp/1

BB3-8 STCR211510Z (10 mm), voor B8P, B8HC, B8E, B8HDP,  
doos van 5.000 nietjes 

 verp/1

Nietjes    

SB8 B8P, SB8-168E (6 mm),  
voor B8R, B8HC, B8E, B8HDP,  
doos van 1.050 nietjes

verp/1

BB3-8 STCR211510Z (10 mm),  
voor B8P, B8HC, B8E, B8HDP, 
doos van 5.000 nietjes 

 verp/1

Nietjes  
• STCR5019, 6 mm
• Doos van 5.000 nietjes   

501914Z  verp/1

Niettang B8P  
• Voor nietjes van 6 mm (SB8) en 10 mm (BB3-8)
• Capaciteit: 70 blad
• Inlegdiepte: 60 mm
• Kleur: grijs  

B8P   verp/1

Niettang P6C-8  
• Voor nietjes STCR5019
• Capaciteit: 70 blad
• Inlegdiepte: 60 mm
• Kleur: zwart  

P6C-8  verp/1

Niettang Classic K1  
• Voor nietjes 24/6, 26/6,  

24/8 en 26/8
• Capaciteit: 50 blad
• Inlegdiepte: 55 mm
• Verchroomde hechttang
• Uit metaal
• Kleur: chroom  

16100R voor nietjes 24/6 en 24/8  verp/1
16101 voor nietjes 26/6 en 26/8  verp/1

Nietjes    

2485560 24/6, verzinkt, doos van 1.000 nietjes  verp/1
248592 24/8, koper, strong, doos van 2.000 nietjes  verp/1

SP19  1/4
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Nietjes  
• 21/4
• Verzinkt, strong
• Doos van 1.000 nietjes 

248634  verp/1

Niettangen

Niettang 5548  
• Voor nietjes 24/6 en 24/8
• Capaciteit: 30 blad
• Inlegdiepte: 54 mm
• Kleur: chroom/blauw
• Garantie: 10 jaar  

5548003   verp/1

Nietjes  
• 24/6, verzinkt
• Doos van 1.000 nietjes 

5570000  verp/1

Nietjes  
• 24/6, verzinkt
• Doos van 1.000 nietjes 

5570000  verp/1

Niettang 5549  
• Voor nietjes 24/6 en 24/8
• Capaciteit: 40 blad
• Inlegdiepte: 70 mm
• Uit metaal
• Kleur: chroom
• Garantie: 10 jaar  

5549008  verp/1

Niettang Supreme 51  
• Voor zeer kleine nietjes 21/4
• Capaciteit: 15 blad
• Inlegdiepte: 42 mm
• Uit metaal
• Kleur: zwart  

161056   verp/1

Niettang Expert  
• Voor nietjes nr. 10
• Capaciteit: 20 blad
• Inlegdiepte: 60 mm
• Ergonomisch design
• Front loading
• Indicator voor nietjesvoorraad
• Geïntegreerde ontnieter
• Met ophangoog
• Uit metaal 
• Kleur: chroom
• Op blister  

450010  verp/1

Nietjes  
• Nr 10
• Doos van 1.000 nietjes   

324105  verp/1

20

Nietjes  
• 24/6
• Doos van 1.000 nietjes

324405  verp/1

Niettang Advanced Metal  
• Voor nietjes 24/6 en 26/6
• Capaciteit met nietjes 24/6: 20 blad
• Capaciteit met nietjes 26/6: 25 blad
• Inlegdiepte: 45 mm
• Antiblokkeersysteem
• Uit metaal
• Kleur: taupe  

4474111  verp/1

Niettang Expert XL  
• Voor nietjes 24/6, 26/6, 24/8 en 26/8
• Capaciteit met nietjes 24/6: 20 blad
• Capaciteit met nietjes 26/6: 25 blad
• Capaciteit met nietjes 24/8: 45 blad
• Capaciteit met nietjes 26/8: 40 blad
• Antiblokkeersysteem
• Inlegdiepte: 60 mm
• Front loading 
• Uit metaal
• Kleur: chroom  

450510   verp/1

Nietjes  
• 26/6
• Doos van 1.000 nietjes  

324605M  verp/1

Nietjes  
• 24/6
• Doos van 1.000 nietjes

324405  verp/1

Niettang Essentials Metal  
• Voor nietjes 24/6 en 26/6
• Capaciteit met nietjes 24/6: 20 blad
• Capaciteit met nietjes 24/8: 25 blad
• Inlegdiepte: 49 mm
• Mechanisme uit metaal
• Antiblokkeersysteem
• Kleur: zwart/chroom  

440210   verp/1
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Nietjes  
• Verzinkt
• 12 mm
• Voor B310HDS, 00540,  

HD-23L17, HD-12F
• Doos van 1.000 nietjes  

23-12G  verp/1

Blokhechters

Blokhechter Heavy Duty Full strip  
• Voor nietjes nr. 23
• Met verstelbare papierstop
• Inlegdiepte: 68 mm
• Uit metaal
• Kleur: zwart  

960476 capaciteit: 100 blad  verp/1
960484 capaciteit: 240 blad  verp/1

Nietjes  
• Doos van 1.000 nietjes  

920233 23/8  verp/1
920268 23/15  verp/1

Nietjes  
• Verzinkt
• Pak van 5 cartridges  

5591000 K6  verp/1
5581000 K8  verp/1
5582000 K10  verp/1
5583000 K12  verp/1

Blokhechter Heavy Duty 5551  
• Voor nietcassettes 5591, 5592, 5593, 5594
• Capaciteit: 80 blad
• Inlegdiepte: 40 mm
• Kleur: zilver
• Garantie: 10 jaar  

5550085   verp/1
Blokhechter Flat Clinch Heavy Duty 5552  
• Voor nietjes 25/10
• Capaciteit: 60 blad
• Inlegdiepte: 57 mm
• Niet 2 tot 60 blad met één formaat nietje
• Uit metaal
• Kleur: zilver
• Garantie: 10 jaar  

5552008   verp/1

Nietjes  
• 25/10
• Verzinkt
• Doos van 1.000 nietjes  

5574000  verp/1

Blokhechter B310HDS  
• Voor nietjes 23/6G, 23/8G, 23/10G, 23/12G, 23/15G
• Capaciteit: 150 blad
• Met verstelbare papierstop
• Antiblokkeersysteem
• Inlegdiepte: 70 mm
• Uit metaal
• Kleur: zwart  

B310HDS   verp/1

Nietjes  
• Verzinkt
• 12 mm
• Voor B310HDS,  

00540, HD-23L17, HD-12F
• Doos van 1.000 nietjes  

23-12G  verp/1

Blokhechter HD-23L17  
• Voor nietjes 23/6G, 23/8G, 23/10G, 

23/12G, 23/15G, 23/17G
• Capaciteit: 160 blad
• Met verstelbare papierstop
• Inlegdiepte: 260 mm
• Kleur: zwart  

HD23L17  verp/1
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Blokhechter Classic K2 Full strip  
• Voor nietjes 24/6, 24/8, 26/6 

en 26/8
• Capaciteit: 50 blad

• Inlegdiepte: 105 mm
• Uit metaal
• Kleur: zwart  

3305700   verp/1

Blokhechters

Blokhechter Flat Clinch Heavy Duty 5553  
• Voor nietjes 23/15 XL
• Capaciteit: 120 blad
• Inlegdiepte: 56 mm
• Met 1.000 nietjes 23/15
• Niet 2 tot 120 blad met één formaat nietje
• Uit metaal
• Kleur: zilver
• Garantie: 10 jaar  

5553008   verp/1

Blokhechter  
Heavy Duty Duax  
• Voor Duax nietjes
• Capaciteit: 170 blad
• Inlegdiepte: 65 mm
• Snijdt de overtollige draad van het nietje aan de onderkant af
• Geleverd met 1 doos van 400 nietjes 
• Kleur: zilver/oranje  

2169831   verp/1

Nietjes  
• Verzinkt, Duax, strong
• Doos van 1.000 nietjes    

2180830 verp/1

Nietjes  

2485560 24/6, verzinkt, doos van 1.000 nietjes  verp/1
248592 24/8, koper, strong, doos van 2.000 nietjes  verp/1

Blokhechter Heavy Duty 9  
• Voor nietjes 9/8 - 14 mm
• Capaciteit: 110 blad
• Inlegdiepte: 88 mm
• Met verstelbare papierstop
• Uit metaal
• Kleur: zwart  

14100  verp/1

Nietjes  
• 9/8
• Verzinkt, super strong
• Doos van 5.000 nietjes

248710  verp/1

Nietjes  
• 23/15
• Verzinkt
• Doos van 1.000 nietjes  

5579000  verp/1
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Elektrische nietmachines

Elektrische nietmachine NeXXt 20B  
• Voor e2-nietjes 24/6
• Capaciteit: 20 blad
• Inlegdiepte: 49,5 mm
• Inclusief adapter en 200 e2 nietjes  

5533035 blauw  verp/1
5533095 zwart  verp/1

Nietjes E1  
• Verzinkt
• Doos van 2.500 nietjes  

5568000  verp/1

Nietjes E1  
• Verzinkt
• Doos van 2.500 nietjes  

5568000  verp/1

Nietjes 
E1  
• Verzinkt
• Doos van 2.500 nietjes  

5568000  verp/1

Elektrische nietmachine NeXXt 10B  
• Voor e1-nietjes
• Capaciteit: 10 blad
• Inlegdiepte: 40 mm
• Eenvoudig met 1 hand te bedienen
• Inclusief adapter en 1000 e1 nietjes  

5532035 blauw  verp/1
5532095 zwart  verp/1

Elektrische nietmachine  
Flat Clinch R5025E  
• Voor nietjes: cassette 5025E  

(ref. 2327190)
• Capaciteit: 25 blad
• Inlegdiepte: 6,5 mm
• Gepatenteerde technologie voor  

probleemloos nieten
• LED-geleidesysteem toont waar  

nietje wordt geslagen
• Inclusief 1 cassette van 1.500 nietjes 
• Inclusief adapter
• Kleur: wit  

2509520  verp/1

Nietjes  
• Cassette  

voor 5025E
• 2 x 1.500 nietjes   

2327190  verp/1

Elektrische nietmachine  
Fixativ  
• Voor nietjes 24/6 en 26/6
• Inlegdiepte: 10 mm
• Compact
• Eenvoudig met 1 hand te bedienen  

Op batterij, capaciteit: 10 blad
5000295 blauw  verp/1
5000294 zwart/wit  verp/1
Op netspanning (adapter bijgeleverd),  
capaciteit: 20 blad
5000297 zwart   verp/1

Nietjes  
• 24/6
• Verzinkt
• Doos van 1.000 nietjes

2485560  verp/1

Ontnieters

Ontnieter  
• Met slot om gesloten op te bergen
• Eenvoudig in gebruik
• Kleur: zwart  

960387   verp/1

Ontnieter Calypso  
• Magnetisch
• Ergonomisch
• 6 geassorteerde kleuren: zwart, ivoor, 

bordeaux, blauw, rood en limoengroen  

40000M   verp/12

Ontnieter C1  
• Met sterke gripvaste handgreep
• Kleur: zwart/chroom  

RAPIDC1   verp/1

5025E

25

Elektrische nietmachine  
WOW  
• Voor e1-nietjes
• Capaciteit: 10 blad
• Inlegdiepte: 40 mm
• Eenvoudig met één hand te bedienen
• Werkt op batterijen (niet inbegrepen)  

5566101 wit  verp/1
5566116 geel  verp/1
5566123 roze  verp/1
5566162 paars  verp/1
5566154 groen  verp/1
5566151 ijsblauw  verp/1
5566136 blauw  verp/1

Elektrische nietmachine NeXXt batterijen  
• Voor e1-nietjes
• Capaciteit: 10 vel
• Inlegdiepte: 40 mm
• Eenvoudig met 1 hand te bedienen
• Werkt op batterijen (niet inbegrepen)
• Kleur: zwart  5566195  verp/1

Nietjes 
E2  
• 24/6
• Doos van 2.500 nietjes  

5569000  verp/1



495

Nieten office 24 en 26
Ref. Merk Soort nietje/gebruik Afwerking Inhoud Verp.
581327 5 Star™ 24/6 verzinkt 1000 1

581394 5 Star™ 24/6 verzinkt 5000 1

240498 5 Star™ 24/6 verkoperd 1000 1

581335 5 Star™ 26/6 verzinkt 1000 1

553809 5 Star™ 26/6 verzinkt 5000 1

2485580 Rapid 24/6 "Strong" verzinkt 1000 1

2485560 Rapid 24/6 "Standard" verzinkt 1000 1

2485980 Rapid 24/6 "Standard" verzinkt 5000 1

2485570 Rapid 24/6 "Standard" verkoperd 1000 1

2486000 Rapid 24/6 "Standard" verkoperd 5000 1

51122 Rapid 24/6 "Red Stripe" verkoperd 2000 1

2485590 Rapid 24/6 staal 1000 1

248592 Rapid 24/8 verkoperd 2000 1

2486010 Rapid 24/8 verzinkt 5000 1

2485890 Rapid 24/8 staal 2000 1

24-6GAL Bostitch 24/6 verzinkt 1000 1

24-6K Bostitch 24/6 verkoperd 1000 1

26-6GAL Bostitch 26/6 verzinkt 5000 1

324405 Maped 24/6 verzinkt 1000 1

324402 Maped 24/6 verzinkt 2000 1

324401 Maped 24/6 verzinkt 5000 1

324605M Maped 26/6 verzinkt 1000 1

5570000 Leitz 24/6 verzinkt 1000 1

5571000 Leitz 24/8 verzinkt 1000 1

24-8 Novus 24/8 verzinkt 1000 1

663273 Novus 24/6 verzinkt 1000 1

Nieten office speciaal
Ref. Merk Soort nietje/gebruik Afwerking Inhoud Verp.
931871 5 Star™ crown roof verzinkt 1000 1

581351 5 Star™ SP19 1/4 verzinkt 5000 1

BB8 Bostitch STCR211506E verzinkt 5000 1

BB3-8 Bostitch STCR211510Z verzinkt 5000 1

501914Z Bostitch STCR5019 verzinkt 5000 1

SB8 Bostitch SBB-168E verzinkt 1050 1

BB5 Bostitch SBS191/4CP verzinkt 5000 1

SP1914 Bostitch SP1906E verzinkt 5000 1

261914 Bostitch STCR26191/4 verzinkt 5000 1

2486780 Rapid 66/6 verzinkt 5000 1

Nieten office klein
581343 5 Star™ n° 10 verzinkt 1000 1

248634 Rapid 21/4 "Strong" verzinkt 1000 1

2486740 Rapid 21/4 "Strong" verzinkt 5000 1

NO10 Bostitch n° 10 verzinkt 1000 1

324105 Maped n° 10 verzinkt 1000 1

324104 Maped n° 10 verzinkt 2000 1

5577000 Leitz n° 10 verzinkt 1000 1
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Nieten heavy duty
920233 5 Star™ 23/8 verzinkt 1000 1

920268 5 Star™ 23/15 verzinkt 1000 1

5579000 Leitz 23/15 verzinkt 1000 1

5574000 Leitz 25/10 verzinkt 1000 1

5591000 Leitz K6 verzinkt 5 x 210 1

5581000 Leitz K8 verzinkt 5 x 210 1

5582000 Leitz K10 verzinkt 5 x 210 1

5583000 Leitz K12 verzinkt 5 x 210 1

248710 Rapid 9/8 verzinkt 5000 1

2180830 Rapid 21/6 verzinkt 1000 1

23-6G Bostitch 23/6 verzinkt 1000 1

23-8G Bostitch 23/8 verzinkt 1000 1

23-10 Bostitch 23/10 verzinkt 1000 1

23-12G Bostitch 23/12 verzinkt 1000 1

23-15G Bostitch 23/15 verzinkt 1000 1

23-17G Bostitch 23/17 verzinkt 1000 1

23-19G Bostitch 23/19 verzinkt 1000 1

23-24G Bostitch 23/24 verzinkt 1000 1

2100050 Rexel Odyssey verzinkt 2500 1

N23-10 Novus 23/10 verzinkt 1000 1

Nieten elektrische nietmachines
2486810 Rapid 44/6 verzinkt 5000 1

2486820 Rapid 44/7 verzinkt 5000 1

2099350 Rapid 5050E cassette verzinkt 5000 1

2327190 Rapid 5020E / 5025E cassette verzinkt 2 x 1500 1

5568000 Leitz E1 verzinkt 2500 1

5569000 Leitz E2 verzinkt 2500 1

Nieten niettang
501914Z Bostitch 6 mm verzinkt 5000 1

Nieten softpress
5497000 Leitz S1 verzinkt 2500 1

Nieten nietpistolen
57614 Rapid 13/6 verzinkt 2500 1

302014 Bostitch SB302006 verzinkt 5000 1

302038 Bostitch SB302010 verzinkt 5000 1

SBS3012 Bostitch SB302012 verzinkt 5000 1

SP6D Bostitch Voor 10T 6mm verzinkt 1000 1

SP10D Bostitch Voor 10T 10mm verzinkt 1000 1

501938 Bostitch STCR501910E verzinkt 5000 1

501912 Bostitch STCR501912E verzinkt 5000 1

0420356 Novus 53/8 verzinkt 2000 1

N53-6 Novus 53/6 verzinkt 2000 1

Nietjes
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Nietmachines
pagina 485-486

Nietmachine WOW
pagina 485

Nietmachines
pagina 485-486

Nietmachines
pagina 485-486

Nietmachines
pagina 485-486

Nietmachine Style
pagina 485
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Perforator NeXXt 5005  
• Perforeert 25 blad
• Perforatieafstand: 8 cm
• Met aanleglat
• Metalen frame met kunststof 

kap
• Garantie: 10 jaar  

5005025 rood  verp/1
5005035 blauw  verp/1
5005085 lichtgrijs  verp/1
5005095 zwart  verp/1

25

Perforator NeXXt 5038  
• Perforeert 16 blad
• Perforatieafstand: 8 cm
• Met aanleglat
• Metalen frame met kunststof 

kap
• Garantie: 10 jaar  

432633 rood  verp/1
432632 blauw  verp/1
432636 lichtgrijs  verp/1
432631 zwart  verp/1

16

Perforator NeXXt 5138  
• Perforeert 40 blad
• Perforatieafstand: 8 cm
• Robuuste perforator met plaatstalen kap
• Met aanleglat
• Geïntegreerde vergrendeling voor  

compacte opberging
• Garantie: 10 jaar  

5138002 rood  verp/1
5138003 blauw  verp/1
5138085 grijs  verp/1
432590 zwart  verp/1

Perforator NeXXt 5008  
• Perforeert 30 blad
• Perforatieafstand: 8 cm
• 25 tot 30 % minder kracht nodig door  

scherpere stansen en extra handgreep
• Makkelijk afleesbare tweekleurige aanleglat
• Uit metaal
• Garantie: 10 jaar  

432503 rood  verp/1
117457 blauw  verp/1
432506 lichtgrijs  verp/1
432501 zwart  verp/1

Perforator NeXXt  
5008 WOW  
• Perforeert 30 blad
• Perforatieafstand: 8 cm
• Tot 30 % minder kracht nodig door scherpere  

stansen
• Makkelijk afleesbare tweekleurige aanleglat
• Op blister
• Garantie: 10 jaar  

5008201 parelwit  verp/1
5008216 geel  verp/1
5008223 roze  verp/1
5008262 paars  verp/1
5008254 groen  verp/1
5008251 ijsblauw  verp/1
5008236 blauw  verp/1
5008295 zwart  verp/1

Perforator NeXXt  
Style 5006  
• Perforeert 30 blad
• Perforatieafstand: 8 cm
• Greep en scherpe ponsen verminderen de  

benodigde perforatiekracht
• Met aanleglat
• Uit metaal
• Garantie: 10 jaar  

5006004 poolwit  verp/1
5006028 granaatrood  verp/1
5006053 zeegroen  verp/1
5006069 titaanblauw  verp/1
5006094 satijnzwart  verp/1
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2-gaats perforators

Perforator  
• Perforatieafstand: 8 cm
• Met aanleglat
• 100 % uit metaal  

 Zwart
960502 perforeert 10 blad  verp/1
960506 perforeert 20 blad  verp/1
960514 perforeert 30 blad  verp/1
960528 perforeert 40 blad  verp/1

Perforator Re-new B230  
• Perforeert 30 blad
• Perforatieafstand: 8 cm
• Uit 62 % gerecycleerde kunststof met metalen onderdelen
• Met aanleglat
• Kleur: zwart  

250637   verp/1

Perforator E 216  
• Perforeert 16 blad
• Perforatieafstand: 8 cm
• Met aanleglat
• Metalen onderdeel en kunststof bovendeel  

0250583 roze  verp/1
0250540 blauw  verp/1
0250538 zwart  verp/1

Perforator B216 Color ID  
• Perforeert 16 blad
• Perforatieafstand: 8 cm
• Met aanleglat
• Uit metaal ommanteld met hoogglanzende 

kunststof  

0250623 oranje  verp/1
0250621 roze  verp/1
0250620 lila  verp/1
0250624 groen  verp/1
0250622 blauw  verp/1

Perforator NeXXt 5058  
• Perforeert 10 blad
• Perforatieafstand: 8 cm
• Uit metaal en kunststof
• Ergonomische handgreep
• Met aanleglat
• Garantie: 10 jaar
• Kleur: zwart  

5058095  verp/1

Perforator Eco  
• Perforeert 20 blad
• Uit 80 % industrieel gerecycleerde kunststof
• Lijm op waterbasis bedrukt met inkt op sojabasis
• Geheel demonteerbaar
• Kleur: zwart  

2484530   verp/1

Blauw
960510 perforeert 20 blad   verp/1
960522 perforeert 30 blad  verp/1

Perforator Re-new B216  
• Perforeert 16 blad
• Perforatieafstand: 8 cm
• Uit 64 % gerecycleerde kunststof met metalen onderdelen
• Met aanleglat
• Kleur: zwart  

250636   verp/1
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2-gaats perforators

Perforators meerdere gaten

Perforator Ergologic  
• Perforeert 15 blad
• Perforatieafstand: 8 cm
• Met soft grip en aanleglat
• Ergonomisch
• Gemakkelijke en precieze centrering met of 

zonder aanleglat
• Geassorteerde kleuren: zwart en blauw
• Op blister  

421510   verp/10

Perforators Advanced Metal  
• Perforatieafstand: 8 cm
• Met aanleglat
• Antiblokkeersysteem
• Uit metaal
• Garantie: 10 jaar
• Kleur: grijs  

620311 perforeert 20 - 25 blad  verp/1
630311 perforeert 30 - 35 blad  verp/1

4-gaats perforator  
• 20 % minder inspanning voor perforatie
• Uit plaatstaal
• Met aanleglat
• Kleur: lichtgrijs
• Garantie: 10 jaar  

432622 perforator 5022: perforeert 16 blad  verp/1
432511 perforator 5012: perforeert 25 blad  verp/1
5132085 perforator 5132: perforeert 40 blad  verp/1

4-gaats perforator Advanced Metal  
• Perforeert 25 tot 30 blad
• Perforatieafstand: 8 cm
• Antiblokkeersysteem voor papier
• Eenvoudig te legen opvangbankje
• 100 % metaal met soft grip 622511  verp/1

• Met aanleglat
• Kleur: grijs
• Garantie: 10 jaar
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4-gaatsperforator  
• Perforeert 12 blad
• Perforatieafstand: 8 cm
• Met aanleglat
• 100 % metaal
• Kleur: zwart  960497  verp/1
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Perforators meerdere gaten

23-gaats perforator B2315  
• Perforeert 15 blad (70 g/m²)
• Uit aluminium
• Kleur: zwart  

115549   verp/1

23-gaats perforator Heavy Duty 5115  
• Perforeert 15 blad
• Geïntegreerde vergrendeling voor  

compacte opberging
• Met aanleglat
• 100 % metaal met soft grip
• Kleur: zilver
• Garantie: 10 jaar  

5115084   verp/1

11-gaats perforator Atoma  
• Perforeert 4 blad
• Ft A6, A5 en A4
• Perforeert tot 11 gaatjes
• Om documenten toe te voegen in een Atoma-schrift of showalbum  

410010   verp/1

4-gaats perforator  
Heavy Duty 5114  
• Perforeert 30 blad
• Met gegradueerde schaal voor gemakkelijke regeling van de  

4 stanspijpen
• Geleverd met 4 variabele stansen, uit te breiden tot 6
• Met aanleglat
• Geïntegreerde vergrendeling voor compacte opberging
• 100 % metaal met soft grip
• Kleur: zilver
• Garantie: 10 jaar  

432570   verp/1



501

8

250

150

65

65

65

Zware perforators

Perforator Heavy Duty 5182  
• Perforeert 250 blad
• Perforatieafstand: 8 cm
• Met aanleglat uit metaal
• Moeiteloos te bedienen door grote hefboom
• 100 % metaal met soft grip
• Kleur: zilver
• Garantie: 10 jaar  

5182008 perforator 5182  verp/1
1723000 stans (1 stuk)  verp/1

Perforator HDC150  
• Perforeert 150 blad
• Perforatieafstand: 8 cm
• Met centrerende papieraanleg 
• Met aanleglat
• Kleur: zilver/oranje  

2300060 2-gaatsperforator  verp/1
2300900 set van 2 stansen  verp/1
2301000 pak van 10 disks  verp/1

Perforator Heavy Duty  
• Perforeert 65 blad
• Perforatieafstand: 8 cm
• Met aanleglat
• 100 % metaal
• Kleur: zwart  

960530   verp/1

Perforator Heavy Duty 5180  
• Perforeert 65 blad
• Perforatieafstand: 8 cm
• Met aanleglat
• Geïntegreerde vergrendeling voor  

compacte opberging
• 100 % metaal met soft grip
• Kleur: zilver
• Garantie: 10 jaar  

432610   verp/1

Perforator Easy  
• Perforeert 65 blad
• Perforator met grote, ergonomische hefboom
• 50 % minder kracht nodig om te perforeren
• Mechaniek uit metaal  

656510   verp/1
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Papierklemmen, vlinderklemmen en hoekpapierbinders

Vlinderklemmen  
• Uit vernikkeld staal
• Doos van 100 stuks  

034701 ft 30 x 40 mm  verp/1
347320 ft 48 x 50 mm  verp/1

Hoekpapierbinders  
• Uit aluminium
• Doos van 100 stuks  

M034801  verp/1

Papierklemmen  
• Uit gegalvaniseerd roestvrij staal  

Doos van 100 stuks
9243382 lengte: 26 mm, gepunt  verp/10
9243622 lengte: 32 mm, gepunt  verp/10
9243882 lengte: 49 mm, rond  verp/10
9243962 lengte: 75 mm, rond  verp/30
Doos van 1.000 stuks
9302952 lengte: 26 mm, gepunt  verp/50
5033792 lengte: 32 mm, rond  verp/36

Papierklemmen  
• Uit gegalvaniseerd staal
• Lengte: 25 mm
• In een ophangdoosje van 100 stuks  

3200111   verp/1

Papierklemmen  
• Uit gegalvaniseerd staal met plastic laagje
• Lengte: 50 mm
• Geassorteerde kleuren
• In een ophangdoosje van 15 stuks  

3420113   verp/1

Papierklemmen  
• Uit gegalvaniseerd rond staal  

Doos van 100 stuks
K10025 lengte: 25 mm  verp/10
K10030 lengte: 30 mm  verp/10
K10050 lengte: 50 mm  verp/10
K10075 lengte: 75 mm  verp/10
Doos van 1.000 stuks
K100251 lengte: 25 mm  verp/10
K100301 lengte: 30 mm  verp/10
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Papierklemhouders

Papierklemhouder  
• Uit breukvaste kunststof
• Magnetisch
• Hoogte: 60 mm, diameter: 73 mm
• Kleur: zwart  

3012390   verp/1

Papierklemhouder  
Essentials Green  
• Met magnetische voet
• Met transparant reservoir
• Inclusief 100 papierklemmen uit 

vernikkeld staal
• Antislip basis
• Uit gerecycleerde kunststof
• Geassorteerde transparante kleuren: 

blauw, rood en grijs
• Op blister  

037500   verp/1

Clips

Papierklemhouder  
• Uit onbreekbare kunststof
• Grote capaciteit
• Inclusief 20 papierklemmen
• Hoogte: 70 mm, diameter: 52 mm
• Kleur: zwart  

3012090   verp/1

Foldbackclip Mauly 215  
• Compacte papierklem
• Grote capaciteit
• Kleur: zwart  

Doos van 12 stuks
2151990 19 mm  verp/1
2152590 25 mm  verp/1
2153290 32 mm  verp/1
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Foldbackclip  
• Doos van 12 stuks
• Kleur: zwart  

036131 19 mm  verp/1
036141 24 mm  verp/1
036151 32 mm  verp/1
036161 41 mm  verp/1
036171 51 mm  verp/1

Foldbackclip  
• Uit metaal  

036102 klein model, 19 mm, in ophangdoosje, 10 stuks,  
5 geassorteerde kleuren 

 verp/15

036100M groot model, 32 mm, 4 stuks, 2 geassorteerde 
kleuren per blister: violet, groen, geel en blauw 

 verp/15

Doos van 6 stuks
2154190 40 mm  verp/1
2155190 50 mm  verp/1

Papierklemhouder Delta  
• Ft 95 x 95 x 88 mm
• Met antislipvoetjes
• Met magnetische band
• Kleur: zwart/zilver  

2752   verp/1

Foldbackclip  
• Doos van 12 stuks
• Geassorteerde kleuren  

9251762 19 mm  verp/1
9251842 32 mm  verp/1
9251922 41 mm  verp/1

Foldbackclip  
• Doos van 12 stuks
• Kleur: zwart  

2968592 19 mm  verp/1
2968672 25 mm  verp/1
2968752 32 mm  verp/1
2968832 41 mm  verp/1
2968912 51 mm  verp/1
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Clips

Magnetische bulldogclip  
• Lengte van de clip: 54 mm
• Uit nikkel  

801CS   verp/1

Bulldogclip  
• Door van 12 stuks
• Kleur: zwart  

036530 32 mm  verp/1
036550 51 mm  verp/1
036570 70 mm  verp/1

Springclip  
• Uit verchroomd staal
• Kleur: zilver  

4013AG 38 mm  verp/10
50106 76 mm  verp/10
50105 100 mm  verp/10
50104 152 mm  verp/10

Bulldogclip  
• Uit metaal
• Verpakt in een doos  

924427 ft 25 x 6 mm  verp/10
924443 ft 32 x 8 mm  verp/10
924451 ft 51 x 8 mm  verp/10
477757 ft 50 x 10 mm  verp/10
478906 ft 70 x 10 mm  verp/10
924469 ft 70 x 13 mm  verp/10
924477 ft 75 x 13 mm  verp/10
924485 ft 150 x 13 mm  verp/10

Bulldogclip  
• Met een sterke veer
• Stijlvol en duurzaam ontwerp
• Functioneel
• Klem en veer van metaal  

21730 30 mm, blister van 10 stuks  verp/1
21750 50 mm, blister van 10 stuks  verp/1
21770 70 mm, blister  van 5 stuks  verp/1

Bulldogclip  
• Uit sterk staal
• Krachtige spiraalveer
• Grote klemwijdte
• Ook op te hangen
• Doos van 10 stuks  

2090796 75 mm  verp/1
2090996 100 mm  verp/1
2091296 120 mm  verp/1

Bulldogclip met magneet  
• Magneet aan de onderzijde
• Hechtkracht magneet: 3,5 kg
• Blister van 2 stuks  

2183096 30 mm  verp/1
2184096 40 mm  verp/1
2185096 52 mm  verp/1
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Splitpennen

Splitpennen  
• Uit messing
• Doos van 100 stuks  

8056118 10 mm  verp/10
8056125 14 mm  verp/10
8049028 18 mm  verp/10
8049035 23 mm  verp/10
8049059 28 mm  verp/10

Splitpennen  
• Uit messing
• Lengte: 17 mm
• In een ophangdoosje van 40 stuks  

3300118   verp/1

Punaises  
• Geassorteerde kleuren
• Lengte: 10 mm
• In een ophangdoosje van 100 stuks  

3100114 uit geplastificeerd staal  verp/1
3110113 uit gegalvaniseerd staal  verp/1
3120112 uit vernikkeld staal  verp/1

Prikbordspelden  
• Geassorteerde kleuren
• Verpakt in een ophangdoosje  

925036 20 stuks in transparante geassorteerde kleuren verp/1
925044 100 stuks in opake geassorteerde kleuren  verp/1

Prikbordspelden  
• 25 stuks in geassorteerde kleuren
• Verpakt in een ophangdoosje  

345011   verp/1

Signalisatiespelden  
• 100 stuks in geassorteerde kleuren
• Diameter bolletje: 5 mm
• Verpakt in een ophangdoosje  

3460119   verp/1

Prikbordspelden  
• Doos van 25 stuks
• Kleur: transparant  

9725LSP  verp/1
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Punaises  
• Lengte: ca. 11 mm  

APPP2BI wit, doos van 120 stuks  verp/1
APPO122 uit messing, doos van 120 stuks  verp/1
APPP2AS geassorteerde kleuren, doos van 120 stuks  verp/1
3301512 uit vernikkeld staal, doos van 150 stuks  verp/1
B750BI2 wit, doos van 750 stuks  verp/1
B750AS2 geassorteerde kleuren, doos van 750 stuks  verp/1

Punaises, prikbordspelden en signalisatiespelden
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L‘ensemble en un coup d‘oeil : 
Alles in één oogopslag:

www.trodat.at   | www.trodat.ch 
www.trodat.de | www.trodat.nl

Documentenbeheer –

het kan ook makkelijk!
 Datumstempels

»  Veel verschillende stempelmaten leverbaar

»    Alleen als datumversie, met  

standaardteksten of individuele tekstplaat

» Zeer betrouwbaar

Documentenbeheer –

het kan ook makkelijk!
 Datumstempels
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Tekststempels

Datumstempel Printy 4820  
• Hoogte karakters: 4 mm
• Met automatische beïnkting
• Zonder tekstplaat
• Maanden afgekort in het  

Nederlands of het Frans  

4820FR Frans  verp/1
4820NL Nederlands  verp/1

Datumstempel  
• Hoogte karakters: 4 mm
• Met ingebouwd inktkussen, 

automatische beïnkting
• Zonder tekstplaat
• Maanden afgekort in het  

Nederlands of het Frans  

S120F mini datumstempel, Frans  verp/1
S120 mini datumstempel, Nederlands  verp/1
S220F datumstempel, Frans  verp/1
S220 datumstempel, Nederlands  verp/1

Datumstempel Classic  
• Geen automatische beïnkting
• Zonder tekstplaat
• Stempel uit sterke rubberband
• Houder uit vernikkeld bandstaal
• Handvat uit onbreekbare kunststof  

1010FR 4 mm, Frans  verp/1
1010NL 4 mm, Nederlands  verp/1
1014D 4 mm, maanden in Arabische cijfers  verp/1
1020FR 5 mm, Frans  verp/1
1020NL 5 mm, Nederlands  verp/1

Datumstempel  
Professional 5030  
• Hoogte karakters: 4 mm
• Met ingebouwd inktkussen
• Uit metaal  

120437 Frans  verp/1
120436 Nederlands  verp/1

Tesktstempel Printer  
• Ft 38 x 14 mm
• Met ingebouwd rood inktkussen
• Voorzien van standaard tekst  

Tekststempel 2000WD  
• Hoogte karakters: 4 mm
• Met automatische beïnkting
• Professioneel model
• Metalen frame  

2000WDF tekst: ANNULE, COMMANDE, EMBALLE, EXPEDIE, 
FACTURE, LIVRE, PAYÉ, RECLAME, REÇU, REPONDU, 
RETOURNE, VERIFIE 

 verp/1

2000WDN tekst: BEANTWOORD, BESTELD, VERPAKT,  
GEANNULEERD, GEBOEKT, GECONTROLEERD, 
 AANGEMAAND, GERETOURNEERD, AFGELEVERD, 
BETAALD, VERZONDEN, ONTVANGEN 

 verp/1

Tekststempel Printy 4912  
• Ft tekstplaat: 47 x 18 mm
• Met soft-touch bedieningskapje
• Click-out button
• Transparant positioneringsvenster
• 2-kleurig stempelkussen
• Uit 75 % gerecycleerd materiaal  

43227 tekst: KOPIE  verp/1
90082 tekst: COPIE  verp/1
43329 tekst: BETAALD  verp/1
89948 tekst: PAYE  verp/1
90081 tekst: URGENT  verp/1
90083 tekst: RAPPEL  verp/1

P20S3 tekst: KOPIE  verp/1
P20S3F tekst: COPIE  verp/1
P20S4 tekst: GEBOEKT  verp/1
P20S4F tekst: COMPTABILISÉ  verp/1
P20S5F tekst: CONFIDENTIEL  verp/1
P20S6 tekst: BETAALD  verp/1
P20S6F tekst: PAYE  verp/1

Datumstempels
STEM

PELS EN
 TO

EBEH
O

REN
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Tekststempels

Tekststempel met datum  
Professional 5117  
• Hoogte karakters: 4 mm
• Met ingebouwd inktkussen
• Keuze uit 12 veel voorkomende 

woorden  

120451 woorden: répondu, commandé, emballé, annulé,  
facturé, validé, réceptionné, livré, payé, reçu, 
expédié, comptabilisé 

 verp/1

120452 woorden: gefaxt, ter informatie, e-mail, aangemaand, 
beantwoord, verzonden, ontvangen, geboekt, 
besteld, betaald p. bank, betaald p. kas 

 verp/1

Tekststempel met datum Mini-Info Dater  
• Hoogte karakters: 4 mm
• Met ingebouwd inktkussen, automatische beïnkting
• Keuze uit 12 veel voorkomende woorden  

S120WDF woorden: par e-mail le, comptabilisé le, confirmé 
le, expédié le, facturé le, faxé le, payé le, reçu le, 
répondu le, retourné le, saisi le, vérifié le 

 verp/1

S120WD woorden: beantwoord, besteld, betaald per bank, 
gecontroleerd, geboekt, betaald per kas, geldig 
tot, geleverd, behandeld, ontvangen, verzonden, 
gefactureerd 

 verp/1

Tekststempel met datum Printy 4817  
• Hoogte karakters: 3,8 mm
• Met automatische beïnkting
• Kunststof houder  

4817FR woorden: faxé le, par e-mail, reçu le, répondu le, saisi 
le, retourné le, vérifié le, payé le, confirmé le, facturé 
le, expédié le, comptabilisé le 

 verp/1

4817NL woorden: verzonden, beantwoord, gecontroleerd, 
behandeld, ingekomen, ontvangen, creditnota, 
betaald p. giro, geboekt, betaald p. bank, betaald p. 
kas, aangemaand, e-mail 

 verp/1

Tekststempel met datum Printer  
• Hoogte karakters: 4 mm
• Met ingebouwd inktkussen,  

automatische beïnkting
• Afdruk in 2 kleuren: datum rood, tekst 

blauw
• Met kader  

S260L1F tekst: RECU LE  verp/1
S260L1N tekst: ONTVANGEN  verp/1
S260L2F tekst: PAYE LE  verp/1
S260L2N tekst: BETAALD  verp/1

Tekststempel Printy 4822  
• Hoogte karakters: 4 mm
• Met automatische beïnkting  

4822FR woorden: à parapher svp, à signer svp, payé, à 
archiver, à scanner, urgent, pour information, copie, 
validé, annulé, répondu, reçu le 

 verp/1

4822NL woorden: prior, betaald, spoed, aangetekend, dupli-
caat, brief, per expres, luchtpost, verz. per fax, ontv. 
per fax, dringend 

 verp/1

Tekststempel met datum  
Mini-Dater  
• Hoogte karakters: 4 mm
• Met ingebouwd inktkussen,  

automatische beïnkting
• Datumstempel met standaard tekst boven de datum
• Datum in het Nederlands en het Frans
• Afdruk in 2 kleuren: datum rood, tekst blauw  

S160L1 tekst: BETAALD  verp/1
S160L1F tekst: REÇU LE  verp/1
S160L2 tekst: ONTVANGEN  verp/1
S160L2F tekst: PAYE LE  verp/1

Tekststempel met datum  
Classic 1117  
• Hoogte karakters: 4 mm
• Geen automatische beïnkting
• Uit vernikkeld staal met sleutel
• Handvat uit onbreekbare kunststof
• Datum gecombineerd met 12 woorden  

1117FR woorden: réclamé le, débité le, reçu le, retourné le, 
crédité le, répondu le, échéance le, expédié le, payé le, 
vérifié le, comptabilisé le, pour acquis le 

 verp/1

1117NL woorden: ontvangen, ingekomen, behandeld,  
gecontroleerd, beantwoord, verzonden, afgegeven, 
aangemaand, betaald p. kas, betaald p. bank,  
betaald p. giro, creditnota 

 verp/1

Tekststempel met datum  
• Geen automatische beïnkting
• Keuze uit 12 woorden
• Datum in het Nederlands en het Frans
• Metalen frame met sterke rubberen banden
• Handvat uit kunststof  

4000WDF woorden: annulé, commandé, emballé, expédié, facturé, 
livré, payé, réclamé, reçu, répondu, retourné, vérifié 

 verp/1

4000WD woorden: beantwoord, besteld, betaald per bank, betaald 
per giro, betaald per kas, geboekt, gefactureerd, geldig 
tot, geretourneerd, ingekomen, ontvangen, verzonden 

 verp/1
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Elektronische stempels

Nummerstempels

Stempels zonder tekstplaat

Nummerstempel Printy 4846  
• Hoogte cijfers: 4 mm
• Met automatische beïnkting
• 6 banden
• Zonder tekstplaat  

4846   verp/1

Nummerstempel  
Professional 5558  
• Hoogte karakters:  

4 mm
• Uit metaal
• Met ingebouwd  

inktkussen
• Keuze uit symbolen zoals: €, $, #, Kg, /, X
• Zonder tekstplaat  

120198   verp/1

Nummerstempel  
Classic  
• Hoogte cijfers: 5 mm
• Geen automatische beïnkting
• Cijferbandstempel uit stevig rubber
• 6 banden
• Zonder tekstplaat  

1556T   verp/1

Tekststempel met voucher Printy  
• Met automatische beïnkting
• 100 % schone inktkussenwissel
• Ecologisch
• Glashelder panorama-zichtvenster maakt 

exacte positionering mogelijk
• Op blister  

44084 Printy 4911, ft 38 x 14 mm  verp/1
44085 Printy 4912, ft 47 x 18 mm  verp/1
44086 Printy 4913, ft 58 x 22 mm  verp/1
88704 Printy 4915, ft 70 x 25 mm  verp/1

Stempel Green Line Printer  
• Met automatische beïnkting
• Met voucher waarmee u snel en eenvoudig 

het tekstplaatje kunt bestellen
• Uit 65 tot 70 % gerecycleerd materiaal
• XXL index venster voor personalisatie
• Zelfinktende stempel met niet-zichtbaar 

inktkussen
• Eén stempel, 2 imagecard ontwerpen
• Verwijder de beschermfilm met raster op 

de tekstplaathouder voor een snellere en 
nauwkeurige plaatsing van het stempel-
plaatje  

129829 Printer 20, max. 4 regels,  
ft 14 x 38 mm 

 verp/1

129839 Printer 30, max. 5 regels,  
ft 18 x 47 mm 

 verp/1

129844 Printer 40, max. 6 regels,  
ft 23 x 59 mm 

 verp/1
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Elektronisch markeerapparaat E-Mark  
• Veelkleurige afdrukken
• Verfijnde app voor onbeperkte opdrukontwerpen
• Datum-, tijd- en nummeringsgenerator
• QR-code en barcodegenerator
• Aangepaste afdrukontwerpen
• Kant-en-klare stempelafdrukken
• Oplaadbare lithium-ion batterij
• Inclusief oplader en USB-kabel  

153559 10 A4 vellen van 30 etiketten  verp/1

Stempel met voucher Printer  
• Met automatische beïnkting
• Met voucher waarmee u snel en eenvoudig 

het tekstplaatje kunt bestellen
• Gepatenteerd frame ontwerp
• XXL index venster voor personalisatie
• Transparante behuizing voor een perfecte 

afdrukpositie bepaling
• Zelfinktende stempel met niet-zichtbaar 

inktkussen
• Eén stempel, 4 imagecard ontwerpen
• Verwijder de beschermfilm met raster op de 

tekstplaathouder voor een snellere en  
nauwkeurige plaatsing van het stempelplaatje  

P10NL Printer 10, max. 3 regels
ft 27 x 10 mm 

 verp/1

P20 Printer 20, max. 4 regels
ft 38 x 14 mm 

 verp/1

P30C Printer 30, max. 5 regels
ft 47 x 18 mm 

 verp/1

P40 Printer 40, max. 6 regels
ft 59 x 23 mm 

 verp/1

P50C Printer 50, max. 7 regels
ft 69 x 30 mm 

 verp/1

153111 wit  verp/1
153117 zwart  verp/1
153546 zwarte beschermhoes  verp/1

153562 inktcartridge met 3 kleuren, 
5000 afdrukken 

 verp/1
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Doe-het-zelf stempels

Stempelkussens en -inkt

Stempelkussen Micro  
• In kunststof doosje  

Ft 5 x 9 cm
MIC1RB rood  verp/1
MIC1BB blauw  verp/1
MIC1ZB zwart  verp/1
Ft 7 x 11 cm
MIC2R rood  verp/1
MIC2B blauw  verp/1
MIC2Z zwart  verp/1

Stempelkussen  
• Ft 11 x 7 cm
• In kunststof doosje  

297846 rood  verp/1
297854 blauw  verp/1
297862 zwart  verp/1

Ft 9 x 16 cm
MIC3RB rood  verp/1
MIC3BB blauw  verp/1
MIC3ZB zwart  verp/1

Doe-het-zelf stempel  
Printy Typo 4912  
• Met automatische beïnkting
• Ft tekstplaat: 48 x 17 mm
• Max. 4 lijnen tekst
• Inhoud set: 

- 1 Printy 4912 Typo
- 1 stempelkussen
- 1 set van 328 karakters van 3 mm
- 1 set van 264 karakters van 4 mm 
- 1 pincet om de tekst samen te stellen

• Kleur houder: blauw
• Kleur inkt: zwart
• Op blister  

43145   verp/1

Doe-het-zelf stempel  
• Met automatische beïnkting
• Set met stempelautomaat, inktkussen, pincet 
• Hoogte karakters: 3,5 mm
• Inclusief letter-/cijferset (320 letters/cijfers + 25 pictogrammen)
• Tweetalig
• Kleur houder: rood
• Kleur inkt: zwart  

20/1TW Printer 20, max. 4 lijnen  verp/1
30/1TW Printer 30, max. 5 lijnen  verp/1

Doe-het-zelf stempel  
Printy Typo 4927  
• Met automatische beïnkting
• Ft tekstplaat: 60 x 40 mm
• Max. 8 lijnen tekst
• Inhoud set: 

- 1 Printy 4927 Typo
- 1 set van 328 karakters van 3 mm (6003)
- 1 set van 264 karakters van 4 mm (6004) 
- 1 pincet om de tekst samen te stellen

• Kleur houder: blauw
• Kleur inkt: zwart
• Op blister  

4927T   verp/1

Doe-het-zelf stempel 
Textiel  
• Voor kleding, boeken,  

tassen, schoenen en  
schoolaccessoires

• Tot 1000 afdrukken
• Wasmachine bestendig
• Set met stempelautomaat, 

intkussen, pincet en witte 
stof (1 m) voor donkere 
kleding

• Op blister  

148483   verp/1

Stempelkussen  
• Met automatische beïnkting
• Voor zelfinktende stempels
• Blister van 2 stuks

Zwart
E/10 voor stempel P10, S120, S160L  verp/1
E/20 voor stempel P20, P20N, 20/1  verp/1
E/30 voor stempel P30, P30N, 30/1  verp/1
E/40 voor stempel P40, P40N  verp/1
E/50 voor stempel P50  verp/1
Tweekleurig (blauw/rood)
E/10/2 voor stempel S160L  verp/1
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Stempelkussens en -inkt

Stempelkussen  
• In kunststof doosje  

Ft 5 x 9 cm
S1R rood  verp/1
S1B blauw  verp/1
S1Z zwart  verp/1
Ft 7 x 11 cm
S2R rood  verp/1
S2V groen  verp/1
S2B blauw  verp/1
S2Z zwart  verp/1

Stempelkussen  
• Met automatische beïnkting
• Voor zelfinktende stempels
• Kleur: zwart  

107781 voor stempel 2600 en 2660  verp/5
107791 voor stempel 2400, 2460, 2600 en 2660, blister van 2 stuks  verp/1

Stempelkussen  
• Garandeert duizenden stempel-

afdrukken in levendige kleuren
• Blister van 2 stuks  

Rood
83422 voor stempel 4911/4820/4822/4846  verp/1
83426 voor stempel 4912  verp/1
83430 voor stempel 4913  verp/1
Blauw
6255 voor stempel 4817  verp/1
83421 voor stempel 4911/4820/4822/4846  verp/1
83425 voor stempel 4912  verp/1
83429 voor stempel 4913  verp/1
Zwart
81645 voor stempel 4817  verp/1
78249 voor stempel 4810/4910  verp/1
78250 voor stempel 4911/4820/4822/4846  verp/1
78251T voor stempel 4912  verp/1
78252T voor stempel 4913  verp/1
83306 voor stempel 4915  verp/1
81024 voor stempel 5430/5430L  verp/1
81023 voor stempel 5440/5440L/5203  verp/1
78255 voor stempel 5460L/5204/5206/5117  verp/1
83312 voor stempel 4750  verp/1
83307 voor stempel 4921  verp/1
83310 voor stempel 4926  verp/1
78775 voor stempel 4927/4957  verp/1
83314 voor stempel 4208/5208  verp/1

Stempelkussen  
• Ft 11 x 7 cm
• Geschikt voor rubber-  

en polymeerstempels
• Ongeïnkt
• In metalen doosje  

ST2   verp/1

Stempelkussen  
• Geschikt voor rubber- en 

polymeerstempels
• Geïnkt
• In een kunststof doosje  

Ft 5 x 7 cm
337725 rood  verp/1
337741 blauw  verp/1
337733 zwart  verp/1
Ft 7 x 11 cm
336214 rood  verp/1
337709 blauw  verp/1
336222 zwart  verp/1

Stempelinkt  
• Flesje van 28 ml
• Kleur: zwart  

70119   verp/1

Stempelinkt  
• Zonder olie
• Kunststof flesje van 28 ml met 

veegstop  

35A221 rood  verp/1
35A239 groen  verp/1
35A213 blauw  verp/1
35A197 zwart  verp/1

Stempelinkt  
• Flesje van 28 ml  

297951 rood  verp/1
297927 blauw  verp/1
297935 zwart  verp/1

STEM
PELS EN

 TO
EBEH

O
REN



512

8

VISITEK
A

A
RTEN

Visitekaarten

Visitekaarten Quick&Clean™  
• Voor kopieermachines, inkjet- en 

laserprinters
• Ft visitekaartje: 85 x 54 mm (b x h)
• Uit stevig karton 
• Perfect gladde randen  

Pak van 100 visitekaartjes
C320111 200 g/m²  verp/1
Pak van 250 visitekaartjes
C32011 200 g/m²  verp/1
C32016 220 g/m²  verp/1
C32026 270 g/m² verp/1

Visitekaarten Quick&Clean™  
• Voor inkjetprinters
• Ft visitekaartje: 85 x 54 mm (b x h)
• Uit stevig karton
• Maak in een handomdraai professionele visitekaartjes
• Gestanste visitekaartjes met perfect gladde randen  

C32028 glanzend, 200 kaartjes, 250 g/m²  verp/1
C320151 mat, 80 kaartjes, 260 g/m²  verp/1
C32015 mat, 200 kaartjes, 260 g/m²  verp/1

Visitekaarten  
• Voor kopieermachines, inkjet- en  

laserprinters
• Ft visitekaartje: 84 x 54 mm (b x h)
• Papier van 185 g/m²
• Dubbelzijdig
• Gladde randen door Quick & Clean 

Technologie
• Makkelijk te ontwerpen en af te  

drukken met Avery Design & Print 
Online

• Pak van 10 blad (= 250 visitekaartjes)  

C32010   verp/1

Visitekaarten MicroLine  
• Voor kopieermachines, inkjet- en laserprinters
• Ft visitekaartje: 84 x 54 mm (b x h)
• A4-papier met extra fijne microperforatie
• Ultra witte kwaliteit verzekert een ideale kleurweergave  

SCW2010 185 g/m², 180 kaartjes  verp/1
DPW322 185 g/m², 500 kaartjes  verp/1
SCW2090 200 g/m², 150 kaartjes  verp/1
DAW327 200 g/m², 500 kaartjes  verp/1
OCB3261 285 g/m², 150 kaartjes  verp/1

Visitekaarten OneClick  
• Voor inkjetprinters
• Ft visitekaartje: 84 x 54 mm (b x h)
• Papier van 280 g/m²
• Perfect effen kaarten met gladde randen
• Dankzij extra witheid uitstekende printresultaten
• Pak van 10 blad ft A4 (= 100 visitekaartjes)  

OCC3727 standaard  verp/1
OCC3728 mat  verp/1
OCC3729 glanzend  verp/1

Visitekaarten TopLine  
• Voor kopieermachines, inkjet- en 

laserprinters
• Papier van 200 g/m² 
• Perfect gladde randen  

Rechte hoeken
OCC3348 60 kaartjes (4 kaartjes ft 148,5 x 105 mm per A4)  verp/1
OCC3342 150 kaartjes (10 kaartjes ft 85 x 54 mm per A4)  verp/1
DCC342 500 kaartjes (10 kaartjes ft 85 x 54 mm per A4)  verp/1
Ronde hoeken
OCC3343 150 kaartjes (10 kaartjes ft 85 x 54 mm per A4)  verp/1

Visitekaarten First Class  
• Voor inkjet- en laserprinters
• Ft visitekaartje: 89 x 51 mm (b x h)
• Papier van 250 g/m²
• Pak van 10 blad ft A4  

(= 100 visitekaartjes)  

A10610   verp/1
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Visitekaartenmappen

Visitekaartenmap Visifix® Pro  
• 12-delig kunststofregister met A-Z tabs
• 25 transparante zichttassen uit PP voor visitekaartjes ft 90 x 57 mm  

(b x h)
• Stijlvolle map met 4 ringen uit matte folie met een zilveren accent
• Mogelijkheid om de map uit te breiden met hoezen
• Kleur: zwart  

D246158 ft 14,5 x 25,5 cm, voor 200 visitekaartjes  verp/1
D246258 ft 25,5 x 31,5 cm, voor 400 visitekaartjes  verp/1
D238919  set van 10 transparante zichttassen uit PP  verp/1

Visitekaartenmap Visifix® 2383  
• 12-delig kunststofregister met A-Z tabs
• 25 transparante zichttassen uit PP voor 200 visitekaartjes  

ft 90 x 57 mm (b x h)
• 4-ringsmechaniek
• Ft 14,5 x 25,5 cm  
• Kleur: zwart 

D238301 visitekaartenmap   verp/1
D238719  set van 10 transparante zichttassen uit PP  verp/1

Visitekaartenmap Visifix® 2380  
• Voor 96 visitekaartjes ft 90 x 57 mm (b x h)
• Generfde folie met ingelaste transparante zichttassen 
• Ft 11,5 x 25,3 cm
• Kleur: zwart  

D238001   verp/1

Visitekaartenmap Exactive® Exacard  
• Voor visitekaartjes ft 90 x 60 mm (b x h)
• Uitneembare en verplaatsbare zichttassen
• Verplaatsbare, alfabetische tussenbladen
• Met elastieksluiting
• Stevig
• Kleur: zwart  

75034E ft 14,5 x 20 cm, voor 120 visitekaartjes  verp/1
75134E ft 20 x 25 cm, voor 240 visitekaartjes  verp/1
75234E ft 25 x 26,5 cm, voor 320 visitekaartjes  verp/1
Zichttassen, set van 10 stuks
85034E voor visitekaartenmap Exacard (ref. 75034E),  

ft 12,5 x 19 cm, capaciteit: 6 visitekaartjes per pochette 
 verp/1

85134E voor visitekaartenmap Exacard (ref. 75134E),  
ft 19 x 23 cm, capaciteit: 12 visitekaartjes per pochette 

 verp/1

85234E voor visitekaartenmap Exacard (ref. 75234E),  
ft 23 x 25,5 cm, capaciteit: 16 visitekaartjes per pochette 

 verp/1

Visitekaartenmap  
• 20 zichttassen uit PP voor 160 visitekaartjes
• Ft 12 x 27,5 cm
• Kleur: zwart  

A12114   verp/1
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Visitekaartenhouders

Visitekaartenhouder VIP Set  
• Capaciteit: 500 visitekaartjes
• Met verstelbare tussenschotten
• Alfabetisch 16-delig register
• Met antislipvoetjes
• Inclusief visitekaartenhouder GO VIP
• Kleur: zwart  

H200013   verp/1

Visitekaartenhouder VIP XXL  
• Capaciteit: 2.000 visitekaartjes
• Bij opening glijdt het deksel onder de fichebak
• Mogelijkheid om het deksel te personaliseren
• Inclusief 8 verzetbare indexen en een alfabetische index (16 stuks)
• Ft 30 x 21,5 x 6,8 cm (l x b x h)
• Kleur: transparant grijs  

2016693   verp/1

Visitekaartenhouder  
• Capaciteit: 20 visitekaartjes
• Uit aluminium
• Kleur: zilver  

D241523   verp/1

Visitekaartenhouder Visifix® Desk Vegas  
• Met 100 visitekaarthoesjes (ft 104 x 54 mm),  

voor 200 visitekaartjes
• Alfabetisch 12-delig register
• Uitbreiding mogelijk met D241902 en/of D241819
• Ft 24,5 x 13,1 x 6,7 cm (l x b x h)
• Uit hoogwaardige kunststof
• Kleur: zilver/ blauw  

D241323   verp/1

Visitekaartenhouder Visifix® Flip Vegas  
• Rotatiekaartensysteem voor het archiveren van visitekaartjes
• Met 200 visitekaarthoesjes (ft 104 x 54 mm),  

voor 400 visitekaartjes
• Alfabetisch 25-delig register
• Uit hoogwaardige, gecoate kunststof
• Kleur: zilver/ blauw  

D241723   verp/1

Box voor visitekaartjes acryl  
• Uit hoogwaardig acryl
• Met A-Z register
• Met magneetsluiting
• Kristalhelder, transparant en elegant
• Inclusief hechtnoppen aan onderkant voor stabiliteit 
• Ft 19 x 11,4 x 7 cm (l x b x h)  

1956305   verp/1

Multifunctionele visitekaartentas  
• Voor visitekaartjes en USB-stick
• Uit PP
• Ft 10 x 10,9 cm (b x h)
• Pak van 10 stuks  

10261   verp/1

Visitekaartenhouder  
• Capaciteit: 20 visitekaartjes
• Met sluiting met kliksysteem
• Uit hoogwaardige kunststof
• Ft 9,7 x 6,3 x 1 cm (l x b x h)
• Kleur: transparant  

700030E   verp/1
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Visitekaartenhouder  
0,33 liter  
• Opbergdoos uit sterke  

transparante kunststof
• Deksel afsluitbaar met 2 clips
• Volledig platte en versterkte bodem
• Perfect stapelbaar
• Buitenft:12 x 8,5 x 6,5 cm (l x b x h)
• Binnenft: 9 x 6,5 x 5,5 cm (l x b x h)
• Inhoud: 0,33 l  

UB033LC transparant  verp/1
UB033GE geel  verp/1
UB033P roze  verp/1
UB033LP paars  verp/1
UB033LG groen  verp/1
UB033HB helblauw  verp/1
UB033LB blauw  verp/1

Visitekaartenhouder 0,2 liter  
• Opbergdoos uit transparante kunststof
• Deksel afsluitbaar met 2 clips
• Volledig platte en versterkte bodem
• Perfect stapelbaar
• Buitenft: 12 x 8,5 x 4,5 cm (l x b x h)
• Binnenft: 9 x 6,5 x 3,2 cm (l x b x h)
• Inhoud: 0,2 l  

UB02C   verp/1

Verkrijgbaar in 
andere formaten zie 

pagina 446-450

Gekleurde  
systeemkaarten  
• Uit karton van 180 g/m²
• Gelijnd
• Pak van 120 stuks
• Geassorteerde kleuren  

19140 ft 7,5 x 12,5 cm  verp/10
19240 ft 10 x 15 cm  verp/10
19340 ft 12,5 x 20 cm  verp/5

Witte systeemkaarten  
• Uit karton van 180 g/m²
• Pak van 100 stuks,  

onder cellofaan verpakt
• Kleur: wit  

Tabbladen  
• Tabbladen voor systeemkaartenbak
• Uit wit karton van 160 g/m²
• Geplastificeerde, gekleurde tabs
• 25 tabs, 5 sets van 5, van A tot Z  

Flashcards  
• Uit karton van 210 g/m²
• Ongeperforeerd
• Handige bewaardoos van 100 stuks  

1103349 ft 7,5 x 12,5 cm, effen, wit  verp/1
1105050 ft 10,5 x 14,8 cm, effen, wit  verp/1
1105304 ft 10,5 x 14,8 cm, geruit 5 mm, geassorteerde kleuren  verp/1

Flashcards Bristol 2.0  
• 2-gaats geperforeerd karton
• Ft 14,8 x 21 cm
• Geruit 5 mm
• Met scanfunctie
• Compatibel met Scribzee app
• Pak van 30 vel
• Geassorteerde kleuren (1 kleur per pak)  

4100518   verp/10

Ft 7,5 x 12,5 cm
19100 effen  verp/10
19110 gelijnd  verp/10
19150 geruit 5 mm  verp/10
Ft 10 x 15 cm
19200 effen  verp/10
19210 gelijnd  verp/10
19250 geruit 5 mm  verp/10

Ft 12,5 x 20 cm
19300 effen  verp/10
19310 gelijnd  verp/5
19350 geruit 5 mm  verp/5

13996E A7  verp/1
13997E A6  verp/1
13998E A5  verp/1
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Systeemkaartenbak  
• Capaciteit: 300 tot 450 kaarten
• Het deksel kan volledig opengeklapt worden, waardoor de  

capaciteit verdubbeld wordt
• Systeemkaarten niet inbegrepen
• Uit kunststof  

Ft A5 (tot 450 kaarten)
97517 rood  verp/1
97514 blauw  verp/1
97511 grijs  verp/1
97513 zwart  verp/1
Ft A6 (tot 400 kaarten)
97617 rood  verp/1
97614 blauw  verp/1
97611 grijs  verp/1
97613 zwart  verp/1

Systeemkaartenbak  
• Capaciteit: 800 kaarten
• Voor systeemkaarten, horizontaal
• Inclusief 1 tussenschot
• Los deksel
• Uit kunststof
• Kleur: grijs  

96611 ft A6  verp/1
965-11 ft A5  verp/1

Systeemkaartenbak  
• Voor ft A6
• A-Z register
• Gevuld met 100 kaarten
• Met ruimte voor etiket
• Onderkant en deksel met  

scharnier verbonden
• Uit acryl
• Kleur: transparant  

1952805   verp/1

Elastieken (doos van 100 g)  

9121622 breedte: 1,5 mm, lengte: 80 mm  verp/1
9121702 breedte: 1,5 mm, lengte: 100 mm  verp/1
9121882 breedte: 9 mm, lengte: 140 mm  verp/1

Elastieken (doos van 500 g)    

Breedte: 1,5 mm
9122012 lengte: 50 mm  verp/1
9122192 lengte: 60 mm  verp/1
9122352 lengte: 80 mm  verp/1
9122432 lengte: 90 mm  verp/1
9122512 lengte: 100 mm  verp/1
Breedte: 3 mm
9122692 lengte: 80 mm  verp/1
9122772 lengte: 100 mm  verp/1
9122852 lengte: 115 mm  verp/1
9122932 lengte: 150 mm  verp/1

Systeemkaartenbak  
• Capaciteit: 1.300 kaarten
• Voor systeemkaarten, horizontaal
• Inclusief 2 tussenschotten

Elastieken  
• Geassorteerde kleuren
• Geassorteerde afmetingen
• In ophangdoosje  

351100 doos van 50 g  verp/12
351101 doos van 100 g  verp/12

Elastieken (doos van 100 g)  
• Uit natuurlijk rubber  

B340018 breedte: 1,5 mm, lengte: 80 mm  verp/1
B340022 breedte: 1,5 mm, lengte: 100 mm  verp/1
B340087 breedte: 10 mm, lengte: 120 mm  verp/1

956011 ft A6  verp/1
955011 ft A5  verp/1
954011 ft A4  verp/1

Elastieken (doos van 500 g)  
• Uit natuurlijk rubber

Breedte: 1,5 mm
B320014 lengte: 50 mm  verp/1
B320016 lengte: 60 mm  verp/1
B320018 lengte: 80 mm  verp/1
B320019 lengte: 90 mm  verp/1
B320022 lengte: 100 mm  verp/1
Breedte: 2,5 mm
B320032 lengte: 80 mm  verp/1
B320034 lengte: 100 mm  verp/1
B320036 lengte: 120 mm  verp/1
B320038 lengte: 150 mm  verp/1
Andere breedtes
B320068 breedte: 5 mm, lengte: 140 mm  verp/1
B320078 breedte: 7,5 mm, lengte: 140 mm  verp/1
B320087 breedte: 10 mm, lengte: 120 mm  verp/1
B320107 breedte: 16 mm, lengte: 180 mm  verp/1

Breedte: 6 mm
9123082 lengte: 100 mm  verp/1
9123162 lengte: 120 mm  verp/1
9123242 lengte: 140 mm  verp/1
Breedte: 9 mm
9123322 lengte: 120 mm  verp/1
9123402 lengte: 140 mm  verp/1
Breedte: 16 mm
9123582 lengte: 180 mm  verp/1

• Open model
• Uit kunststof
• Kleur: grijs  

Ft A7 (tot 350 kaarten)
97717 rood  verp/1
97714 blauw  verp/1
97711 grijs  verp/1
97713 zwart  verp/1
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Bureauset  
• Lederlook bureauset (PU leer)
• Inhoud: 

- bureau-onderlegger, ft 70 x 45 cm (b x h)
- pennenhouder
- telefoonhouder
- notitieblokhouder  

8047864 bruin  verp/1
8047871 zwart  verp/1

Brievenbakje C4  
• Voor ft A4
• Uit kunststof 
• Hoogglanzend, robuust en stapelbaar
• Ft 25,5 x 34,8 x 6,5 cm (b x d x h)  

1027S12 wit verp/6
1027S15 geel verp/6
1027S17 rood verp/6
1027S05 groen verp/6
1027S14 blauw verp/6
1027S11 grijs verp/6
1027S13 zwart verp/6
1026X23 transparant  verp/6
1026X25 transparant geel  verp/6
1026X28 transparant oranje  verp/6
1026X27 transparant groen  verp/6
1026X26 transparant blauw  verp/6

Brievenbakje XXL  
• Voor ft A4
• Uit polystyreen, vrij van zware metalen
• Met extra capaciteit
• Stapelbaar
• Ft 25,5 x 34,8 x 10,5 cm (b x d x h)  

104723 transparant  verp/2
104717 rood  verp/2
104714 blauw  verp/2
104713 zwart  verp/2

Brievenbakje Europost Vivida  
• Voor ft A4
• Stevige bakjes uit polystyreen met grotere stabiliteit
• Capaciteit: 370 blad
• Stapelbaar: verticaal of trapsgewijs in 3 posities
• Links en rechts ruimte voor etiketten
• Ft 25,5 x 35 x 6,1 cm (b x d x h)  

62368 wit  verp/10
62367 rood  verp/10
62366 blauw  verp/10
62365 zwart  verp/10

Brievenbakje Loop  
• Voor ft A4/C4
• Uit PP, extrasterk
• Stapelbaar en inschuifbaar
• Ft 25,9 x 35,1 x 6,3 cm (b x d x h)  

1029012 wit  verp/6
1029051 oranje  verp/6
1029056 roze  verp/6
1029057 lila  verp/6
1029050 limoen  verp/6
1029054 fluo blauw  verp/6
1029014 blauw  verp/6
1029019 grijs  verp/6
1029013 zwart  verp/6

Brievenbakje Transit  
• Voor ft A4 en folio A4+
• Uit slagvast polystyreen
• Stapelbaar: verticaal, trapsgewijs of gekruist
• Koppelsysteem met of zonder tussenstaafjes
• Ft 24,5 x 33 x 6 cm (b x d x h)  

1565200 blauw  verp/10
1565700 zwart  verp/10

Brievenbakje Colour'Ice  
• Voor ft A4
• Uit PP
• Stapelbaar: verticaal of trapsgewijs in 3 posities
• Links en rechts ruimte voor etiketten
• Frisse en transparante kleur
• Unieke textuur op zijwanden
• Ft 25,4 x 35 x 6,1 cm (b x d x h)  

626272 geel  verp/10
626273 abrikoos  verp/10
626275 groen  verp/10
626274 blauw  verp/10

Bureauset  
• Lederlook bureauset (PU leer)
• Inhoud: 

- bureau-onderlegger, ft 55 x 40 cm (b x h)
- pennenhouder
- notitieblokhouder  

8003013 bruin  verp/1
8002535 zwart  verp/1
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Brievenbakje Plus 5226  
• Voor ft A4
• Stevige bakjes uit polystyreen met grotere  

stabiliteit
• Stapelbaar: verticaal of trapsgewijs
• Ft 25,5 x 36 x 7 cm (b x d x h)  

522602 transparant  verp/5
2260028 transparant rood  verp/5
2260039 transparant blauw  verp/5
2260092 transparant rook  verp/5

Brievenbakje  
Plus 5226 WOW  
• Voor ft A4
• Stevige bakjes uit polystyreen met grotere  

stabiliteit
• Stapelbaar: verticaal of trapsgewijs
• Ft 25,5 x 36 x 7 cm (b x d x h)  

5226301 parelwit  verp/5
5226316 geel  verp/5
5226323 roze  verp/5
5226362 paars  verp/5
5226354 groen  verp/5
5226351 ijsblauw  verp/5
5226336 blauw  verp/5
5226395 zwart  verp/5

Brievenbakje Plus 5227 Standaard  
• Voor ft A4
• Stevige bakjes uit polystyreen met grotere stabiliteit
• Stapelbaar: verticaal of trapsgewijs
• Ft 25,5 x 36 x 7 cm (b x d x h)  

432453 wit  verp/5
432457 geel  verp/5
432451 rood  verp/5
432454 groen  verp/5
432452 blauw  verp/5
432456 grijs  verp/5
432450 zwart  verp/5

Brievenbakje Plus 5233 Jumbo  
• Voor ft A4 
• Stevige bakjes uit polystyreen met grotere capaciteit
• Stapelbaar: verticaal of trapsgewijs
• Ft 25,5 x 36 x 10,3 cm (b x d x h)  

2330025 rood  verp/4
2330035 blauw  verp/4
2330085 grijs  verp/4
2330095 zwart  verp/4

Brievenbakje  
Plus 5237 Slim  
• Voor ft A4
• Unieke, lage brievenbak voor  

sorteren van post/e-mails
• Stevige bakjes uit polystyreen met grotere stabiliteit
• Stapelbaar: verticaal of trapsgewijs
• Ft 25,5 x 36 x 3,7 cm (b x d x h)  

2370035 blauw  verp/10
2370095 zwart  verp/10

Brievenbakje  
Style  
• Voor ft A4
• Uit polystyreen
• Stapelbaar: verticaal of trapsgewijs
• Dankzij de hogere zijranden  

heeft de brievenbak een  
bovengemiddelde capaciteit

• Eenvoudige toegang tot documenten via  
de grote opening aan de voorkant

• Afwerking van geborsteld metaal
• Ft 25,5 x 36 x 7 cm (b x d x h)  

5254004 poolwit  verp/5
5254028 granaatrood  verp/5
5254069 titaanblauw  verp/5
5254094 satijnzwart  verp/5

Brievenbakje WOW  
• Voor ft A4, C4, folio en briefpapier
• Stijlvol en opvallend design met een glossy 

afwerking
• In duokleuren
• Stapelbaar: verticaal of trapsgewijs 
• Eenvoudige toegang tot documenten via de 

grote opening aan de voorkant
• Ft 26,7 x 33,6 x 4,9 cm (b x d x h)  

5361116 wit/geel  verp/4
5361123 wit/roze  verp/4
5361162 wit/paars  verp/4
5361154 wit/groen  verp/4
5361151 wit/ijsblauw  verp/4
5361136 wit/blauw  verp/4
5361101 wit/antraciet  verp/4
5361195 wit/zwart  verp/4

Brievenbakje Dual Black  
• Voor ft A4, C4, folio en  

briefpapier
• Stijlvol en opvallend design  

met een glossy afwerking
• In duokleuren zwart
• Stapelbaar: verticaal of trapsgewijs 
• Eenvoudige toegang tot documenten via de grote opening aan de 

voorkant
• Ft 26,6 x 33,5 x 5,1 cm (b x d x h)  

5361095   verp/1
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Brievenbakje  
Sorty Jumbo  
• Voor ft A3 of 2 x ft A4
• Uit polystyreen
• Geleverd met een tussenschot  

om een scheiding aan te kunnen  
brengen (2 x A4)

• Stapelbaar
• Voorzien van handgrepen voor  

gemakkelijk transport
• Met verwisselbaar etiket
• Ft 47 x 36 x 11 cm (b x d x h)  

5232035 blauw  verp/6
5232085 grijs  verp/6
5232095 zwart  verp/6

Brievenbakje Plus dwars  
• Voor ft A4
• Uit polystyreen 
• Stapelbaar: verticaal
• Ft 35 x 24,5 x 6,3 cm (b x d x h) 
• Kleur: zwart 

5218095  verp/5

Brievenbakje Optimo  
• Voor ft A4
• Stapelbaar 
• De hoogte van de brievenbakjes kunt u verhogen d.m.v. metalen 

staafjes (ref. 1701321)
• Ft 25,5 x 33,4 x 6,2 cm (b x d x h)
• Kleur: zwart  

07840Z  brievenbakje  verp/6
1701321  pak van 4 metalen staafjes  verp/10

Brievenbakje Optimo  
• Voor ft A4
• Stapelbaar: verticaal
• Ft 32,4 x 23 x 6,2 cm (b x d x h)
• Kleur: zwart  

1780105   verp/6

Brievenbakje Optimo  
• Voor ft A3 of 2 x ft A4
• Geleverd met een tussenschot om een scheiding aan te kunnen 

brengen (2 x A4)
• Stapelbaar
• Ft 43,6 x 33,3 x 10,5 cm (b x d x h)
• Kleur: zwart  

786058   verp/4

Brievenbakje Trend  
• Voor ft A4
• Uit polystyreen
• Stapelbaar
• Ft 25 x 33,7 x 7 cm (b x d x h)
• Kleur: zwart  

1626221   verp/6

Brievenbakje Acryl  
• Voor ft A4
• Uit hoogwaardig acryl (4 mm)
• Stapelbaar: verticaal of trapsgewijs
• Zeer standvastig en stabiel
• Lange levensduur en hoge kwaliteit
• Ft 24,7 x 33,1 x 6,2 cm (b x d x h)
• Kleur: transparant  

1950105   verp/1

Brievenbakje Mesh  
• Voor ft A4
• Uit mesh metaal
• Ft 29 x 34 x 24,5 cm (b x d x h)  

480856 wit  verp/1
480852 grijs  verp/1
480853 zwart  verp/1
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Brievenbakje Ellypse Xtra Strong  
• Voor ft A4
• Uit gerecycleerd polystyreen
• Capaciteit: 500 vel
• Stapelbaar: verticaal of trapsgewijs
• Ft 27,5 x 38 x 8,2 cm (b x d x h)  

1300021 wit  verp/1
1300991 muntgroen  verp/1
1300201 grijs  verp/1

Brievenbakje  
• Voor ft A4
• Uit polystyreen
• Stapelbaar: verticaal of trapsgewijs
• Ft 25,7 x 34,8 x 6,6 cm (b x d x h)  

1020021 wit  verp/10
1200371 roze  verp/10
1020301 anijsgroen  verp/10
1200351 blauw  verp/10

Brievenbakje Combo 2 Iderama  
• Voor ft A4+  
• Uit PP 
• Stevig en stabiel 
• Met etikethouder 
• Stapelbaar: verticaal of trapsgewijs 
• Ft 25,5 x 34,7 x 6,5 cm (b x d x h)  

113284D framboos glossy  verp/6
113220D paars glossy  verp/6
113295D appelgroen glossy  verp/6
113282D turkoois glossy  verp/6
113279D ijsblauw glossy  verp/6

Brievenbakje Combo Maxi  
• Voor ft A4+
• Uit gerecycleerde kunststof
• Landscape model
• Capaciteit: max. 800 vel
• Stapelbaar: verticaal of trapsgewijs
• Met etikethouder
• Ft 36,5 x 25,5 x 10,3 cm (b x d x h)  

112104D blauw  verp/4
11214D zwart  verp/4

Brievenbakje Combo 2 ECOBlack  
• Voor ft A4+
• Uit gerecycleerde kunststof
• Stapelbaar: verticaal of trapsgewijs
• Ft 25,5 x 34,7 x 6,5 cm (b x d x h)
• Kleur: zwart  

113014D   verp/1

Sorteerrek  
• Voor ft A4+
• Uit gelakt metaal
• Kan men op een bureau plaatsen of aan de muur hangen
• Kleur: zwart 

1224Z 3-delig, ft 38 x 25 x 16 cm (b x d x h)  verp/1
VB00728 5-delig, ft 38 x 25 x 30 cm (b x d x h)  verp/1
VB00730 8-delig, ft 38 x 25 x 50 cm (b x d x h)  verp/1
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Ladenblok  
• Voor ft A4 (24 x 32 cm)
• Uit polystyreen
• Elegant en modern design
• Stapelbaar
• Met antislip voetjes
• Ergonomisch handvat en veiligheidsstop
• Ft 28,8 x 36 x 27 cm (b x d x h)
• Hoogte laden: 3,7 cm (halve lade),  

4 cm (standaard lade) en 8 cm (maxi lade)

Met 4 gesloten laden
1713121 mix laden, wit/zwart  verp/1
Met 5 gesloten laden
1712371 wit/roze  verp/1
1710931 wit/geassorteerd  verp/1
1710011 zwart  verp/1
7230121 mix laden, wit/zwart  verp/1
7230011 mix laden, zwart  verp/1

Ladenblokken
BU

REAU
-ACCESSO

IRES

Ladenblok Impuls  
• Voor ft A4
• Met 4 gesloten laden
• Ft 28 x 36,7 x 23,5 cm (b x d x h)  

1012120 wit  verp/1
1012320 wit/zwart  verp/1
101211 lichtgrijs  verp/1
101217 lichtgrijs/rood  verp/1
101214 lichtgrijs/blauw  verp/1
101263 lichtgrijs/transparant  verp/1
101264 lichtgrijs/transparant blauw  verp/1
1012363 zwart/transparant  verp/1
101213 zwart  verp/1

Ladenblok Impuls  
• Voor ft A4/C4
• Met 4 open laden
• Ft 28 x 36,7 x 23,5 cm (b x d x h)  

101351 wit/oranje  verp/1
101356 wit/roze  verp/1
101357 wit/paars  verp/1
101350 wit/limoen  verp/1
101354 wit/lichtblauw  verp/1
101311 lichtgrijs  verp/1
101313 zwart  verp/1

Ladenblok Systembox  
• Met 5 laden 
• Stapelbaar
• Ft 27,5 x 33 x 32 cm (b x d x h)  

Met gesloten laden
145063 lichtgrijs/transparant  verp/1
145064 lichtgrijs/blauw transparant  verp/1
145014 lichtgrijs/blauw  verp/1
145011 lichtgrijs  verp/1
145013 zwart  verp/1
Met open laden
140113 zwart  verp/1

Ladenblok Allison Smart Box  
• Uit kunststof van superieure kwaliteit (ABS)
• Met 2 gesloten laden
• Modulair en stapelbaar
• Ft ladenblok: 26 x 19,5 x 12,5 cm (b x d x h)
• Ft laden: 23,5 x 16-18 x 5 cm (b x d x h)  

112012 wit  verp/1
112086 wit/roze  verp/1
112017 wit/rood  verp/1
112080 wit/groen  verp/1

Ladenblok Allison Smart Box Plus  
• Uit kunststof van superieure kwaliteit (ABS)
• Met 2 gesloten laden en 1 organisatievak
• Verstelbare scheidingen en inzetstukken
• Ft ladenblok: 26 x 19,5 x 19 cm (b x d x h)
• Ft laden: 23,5 x 16-18 x 5 cm  (b x d x h)  

110012  wit  verp/1
110086 wit/roze  verp/1
110017B wit/rood  verp/1
110080 wit/groen  verp/1

112084 wit/hemelsblauw  verp/1
112014 wit/koningsblauw  verp/1
112019 grijs  verp/1
112013 zwart  verp/1

110084 wit/hemelsblauw  verp/1
110014B wit/koningsblauw  verp/1
110019B grijs  verp/1
110013 zwart  verp/1
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Ladenblok  
• Voor ft A4
• Met 10 gesloten laden
• Voorzien van een veiligheidsstop
• Ft 29,1 x 35,2 x 29,2 cm (b x d x h)  

2810025 lichtgrijs/rood  verp/1
2810035 lichtgrijs/blauw  verp/1
2810089 lichtgrijs/donkergrijs  verp/1
2810095 lichtgrijs/zwart  verp/1
294009 zwart/zwart  verp/1

Ladenblok  
• Voor ft A4
• Met 5 gesloten laden
• Voorzien van een veiligheidsstop
• Ft 29,1 x 35,2 x 29,2 cm (b x d x h)  

528089 lichtgrijs/donkergrijs  verp/1
2930095 zwart/zwart  verp/1

Ladenblok WOW  
• Voor ft A4
• Met 4 gesloten laden  

(2 grote en 2 kleine)
• Stijlvol en opvallend design met een glossy  

afwerking
• In duokleuren 
• Ft 28,7 x 36,3 x 27 cm (b x d x h)  

5213216 wit/geel  verp/1
5213223 wit/roze  verp/1
5213262 wit/paars  verp/1
5213254 wit/groen  verp/1
5213251 wit/ijsblauw  verp/1
5213236 wit/blauw  verp/1
5213201 wit/antraciet  verp/1
5213295 wit/zwart  verp/1

Ladenblok Dual Black  
• Voor ft A4+
• Met 4 gesloten laden (2 grote en 2 kleine)
• Voorzien van een veiligheidsstop
• Uniek sluitsysteem: eenmaal drukken  

en de lade blijft gesloten
• Met transparante opbergtray
• Slipvaste rubberen beschermvoeten
• Stapelbaar
• Ft 28,7 x 36,3 x 27 cm (b x d x h)
• Kleur: zwart  

5252195   verp/1

Ladenblok Colour'Ice  
• Voor ft A4
• Met 4 gesloten laden  

(2 grote en 2 kleine)
• Met lichtgrijze frame en transparante lades
• Ft 28,5 x 36,5 x 24,5 cm (b x d x h)  

626282 geel  verp/1
626283 abrikoos  verp/1
626285 groen  verp/1
626284 blauw  verp/1

Ladenblok Vivida  
• Voor ft A4
• Met 4 gesloten laden  

(2 grote en 2 kleine)
• Met donkergrijze frame
• Ft 28,5 x 36,5 x 24,5 cm (b x d x h)  

623959 wit  verp/1
623960 rood  verp/1
626499 groen  verp/1
623961 blauw  verp/1
623761 zwart  verp/1

Ladenblok Styroval PRO  
• Voor ft A4
• Met 5 laden
• Elegante en functionele box met extra smalle afmetingen
• Trendy, wit gepolijste laden
• Zwarte kader uit gerecycleerd en recycleerbaar polystyreen
• Geschikt om in kasten en op legplanken te plaatsen
• Etiketten bijgeleverd
• Ft 24,3 x 33,5 x 32,3 cm (b x d x h)  

1480092 met gesloten laden  verp/1
1480192 met open laden  verp/1

Ladenblok Styroval  
• Voor ft A4
• Uit gerecycleerd en recycleerbaar polystyreen
• Elegante en functionele box met extra smalle afmetingen
• Trendy, wit gepolijste laden
• Geschikt om in kasten en op legplanken te plaatsen
• Etiketten bijgeleverd
• Ft 24,7 x 33,5 x 32,3 cm (b x d x h)  

Met 5 open laden
1680018 grijs  verp/1
168001 zwart  verp/1

Met 10 open laden
168002 grijs  verp/1
1680029 zwart  verp/1
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Ladenblok Ecobox  
• Voor ft A4+
• Met 4 halfopen laden
• Ft 28,4 x 34,8 x 23,4 cm (b x d x h)  

228654D grijs/transparant framboos  verp/1
228697D grijs/transparant appelgroen  verp/1
228610D grijs/transparant ijsblauw  verp/1

Ladenblok Pop-Box  
• Voor ft A4+
• Met 4 gesloten laden
• Ft 27,8 x 34,7 x 26,7 cm (b x d x h)  

314398D wit/harlekijn  verp/1
314498D zwart/harlekijn  verp/1
314438D zwart/zilver  verp/1

Ladenblok Big-Box  
• Voor ft A4+
• Met 4 halfopen laden
• Ft 27,8 x 34,7 x 26,7 cm (b x d x h)  

310784D muisgrijs/framboos*  verp/1
310782D muisgrijs/turkoois*  verp/1
310725D muisgrijs/anijsgroen*  verp/1
317207D muisgrijs/glanzend  verp/1
310041D lichtgrijs/graniet  verp/1
310014D lichtgrijs/zwart  verp/1
314214D muisgrijs/zwart*  verp/1
310498D zwart/harlekijn (roze, oranje, groen en 

blauw) *
 verp/1

Ladenblok Big-Box Plus  
• Voor ft A4+
• Met 5 halfopen laden
• Stapelbaar
• Met veiligheidsstop en etikethouders
• Geleverd met set etiketten
• Ft 27,8 x 34,7 x 27,1 cm (b x d x h)  

309913D wit/harlekijn/wit  verp/1
309740D lichtgrijs  verp/1
309707D muisgrijs glossy  verp/1
309714D Eco zwart*  verp/1
3097214 zwart glossy*  verp/1
309914D zwart/harlekijn/zwart  verp/1

Ladenblok Iderama Big-Box Plus  
• Voor ft A4+
• Met 5 halfopen laden
• Stapelbaar
• Met veiligheidsstop en etikethouders
• Geleverd met set etiketten
• Ft 27,8 x 34,7 x 27,1 cm (b x d x h)  

3097288 zwart/oranje glossy*  verp/1
397218D zwart/karmijnrood*  verp/1
397220D zwart/paars*  verp/1
3097225 zwart/anijsgroen glossy*  verp/1
397295D zwart/appelgroen*  verp/1
397282D zwart/turkoois*  verp/1
309779D ijsblauw  verp/1
397279D zwart/ijsblauw*  verp/1
309798D zwart/harlekijn*  verp/1

Ladenblok Big-Box Plus  
• Voor ft A4+
• Met 5 halfopen laden
• Landscape model
• Ft 35,5 x 27 x 27,1 cm (b x d x h)  

308779D zwart/ijsblauw  verp/1
308714D zwart*  verp/1
308798D zwart/harlekijn*  verp/1
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Ladenblok Modulo  
• Voor ft A4+
• Met 5 gesloten laden
• Uit polystyreen
• Elegant en functioneel  

klassementsysteem
• Voorzien van een veiligheidsstop
• Handig handvat en etikethouder
• Inclusief montagemateriaal
• Ft 28,8 x 35 x 32 cm (b x d x h)  

Ladenblokken

BU
REAU

-ACCESSO
IRES

Ladenblok Modulo  
• Voor ft A4+
• Met 10 gesloten laden
• Uit polystyreen
• Boven en naast elkaar  

stapelbaar 
• Binnenzijde aanpasbaar  

dankzij de 4 ladehoogtes 
 (26, 54, 82 en 110 mm)

• Perfect glijdende laden  
met veiligheidsstop

• Geleverd met alle nodige clips 
voor montage en afwerking

• Ft 28,8 x 35 x 32 cm (b x d x h)  

Ladenblok Ecoblack  
• Voor ft A4+
• Met 5 open laden 
• Uit gerecyleerde kunststof
• Ft 28,4 x 38,7 x 21,8 cm (b x d x h)
• Kleur: zwart  

221014D   verp/1

302414D zwart*  verp/1
302914D zwart/harlekijn  verp/1
302798D zwart/harlekijn glossy*  verp/1

301414D zwart*  verp/1
301914D zwart/harlekijn  verp/1
301798D zwart/harlekijn glossy*  verp/1

Ladenblok Varicolor®  
• Voor ft A4, C4 of folio
• Met gesloten laden
• Uit ABS-kunststof, premium kwaliteit
• Stapelbaar
• Antislip voetjes
• Laden met veiligheidsstop
• Inclusief etiketvensters met insteekkaarten
• Laden in geassorteerde kleuren 

Wit meubel, ft 28 x 35,6 x 29,2 cm (b x d x h) 
762527 met 5 laden  verp/1
763027 met 10 laden  verp/1
Grijs meubel
760327 met 3 laden, ft 28 x 35,6 x 9,5 cm (b x d x h)  verp/1
760427 met 4 laden, ft 28 x 35,6 x 29,2 cm (b x d x h)  verp/1
760527 met 5 laden, ft 28 x 35,6 x 29,2 cm (b x d x h)  verp/1
76127 met 10 laden, ft 28 x 35,6 x 29,2 cm (b x d x h)  verp/1

Ladenblok Varicolor® met slot  
• Voor ft A4, C4 of folio
• Met 4 gesloten laden
• Uit ABS-kunststof
• Stapelbaar
• Antislip voetjes
• Laden met veiligheidsstop
• Bovenste lade afsluitbaar met cilinderslot
• Inclusief transparante etiketvensters
• Laden in geassorteerde kleuren
• Ft 28 x 35,6 x 29,2 cm (b x d x h)
• Hoogte laden: 4,8 cm en 7,7 cm  D760627  verp/1
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Sorteerrek Styrorac  
• Voor het creëren van horizontale en  

verticale compartimenten
• Scheidingswanden individueel aanpasbaar
• Optimaal gebruik dankzij de scheidingswanden
• Kan gebruikt worden in combinatie met Styrodoc Trio
• Uit polystyreen
• Plat geleverd
• Ft 72,3 x 30,4 x 24,8 cm (b x d x h)
• Kleur: grijs/zwart  

2800347 8 scheidingswanden en 3 legborden  verp/1
2820307 8 wanden  verp/1

Opbergsysteem Styrodoc Trio  
• Stabiel opbergsysteem voor papier en documenten
• Uit polystyreen
• Kleur: grijs/zwart  

2680331 9 vakken, ft 72,3 x 33,1 x 22,3 cm (b x d x h)  verp/1
2681329 uitbreidingselement met 6 vakken, ft 72,3 x 33,1 x 14 cm 

(b x d x h) 
 verp/1

Opbergsysteem Styrodoc Duo Combi  
• Stabiel opbergsysteem voor papier en documenten
• Kan ook gebruikt worden als basis voor printer of fax
• Kan tot 10 kg dragen
• Uit polystyreen
• Met 6 vakken
• Ft 48,5 x 33,1 x 29,3 cm (b x d x h)
• Kleur: grijs/zwart  

Ordneropbergsysteem  
System  
• Kan zowel horizontaal als  

verticaal gebruikt worden
• Geschikt voor 80 mm transfer  

archiefdozen, ordners en ringmappen
• Kan tot 3-hoog gestapeld worden
• Fastfold™ frame voor automatisch opzetten
• Uit 100 % gerecycleerd karton  

01840BB met 4 vakken, ft 40 x 29 x 40,5 cm (b x d x h)  verp/5
01880BB met 6 vakken, ft 40 x 29 x 58 cm (b x d x h)  verp/5

Opbergsysteem Bankers Box  
• 8 compartimenten
• Ruimte voor labels aan de voorzijde
• Stapelbaar en dus ruimtebesparend
• Fastfold™ frame voor automatisch opzetten
• Ft 49 x 31 x 25 cm (b x d x h)  

08750BB   verp/5

Tijdschriftenhouder  
• Voor ft A4
• Uit kunststof
• Ft 9,9 x 26,2 x 30 cm (b x d x h)  

909221 blauw  verp/6
909205 grijs  verp/6
909248 zwart  verp/6

Tijdschriftenhouder Mesh  
• Voor ft A4
• Uit mesh metaal
• Ft 8 x 26 x 33,5 cm (b x d x h)  

2682221  verp/1

480842 wit  verp/1
480838 grijs  verp/1
480839 zwart  verp/1
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Tijdschriftenhouder Trend  
• Voor ft A4
• Staand model met duimgreep 

en etikethouder
• Uit polystyreen
• Ft 7,4 x 24,4 x 30,5 cm (b x d x h)
• Kleur: zwart  

1625221   verp/1

Tijdschriftenhouder Varicolor®  
• Voor ft A4
• Met gekleurde opening
• Ft 7,3 x 24,1 x 30,6 cm (b x d x h)  

770704 geel  verp/1
770709 oranje  verp/1
770708 roze  verp/1
770703 rood  verp/1
770712 lila  verp/1Tijdschriftenhouder Loop  

• Voor ft A4
• Uit PP, extra sterk
• Ft 7,6 x 23,8 x 25,8 cm (b x d x h)  

1621012 wit  verp/6
1621051 oranje  verp/6
1621056 roze  verp/6
1621057 lila  verp/6
1621050 limoen  verp/6
1621054 fluoblauw  verp/6
1621014 blauw  verp/6
1621019 grijs  verp/6
1621013 zwart  verp/6

Tijdschriftenhouder  
• Voor ft A4
• Uit schokbestendige,  

antistatische polystyreen
• Met duimgreep
• Ft 7,6 x 24,8 x 32 cm  

(b x d x h)  

160112 wit  verp/10
160117 rood  verp/10
160114 blauw  verp/10
160111 grijs  verp/10
160113 zwart  verp/10

Tijdschriftenhouder Twin  
• Voor ft A4
• Modern design
• Eenvoudig toegang tot documenten 

door open voorkant
• Ft 7,6 x 23,9 x 25,7 cm (b x d x h)  

161123 transparant  verp/10
161161 transparant oranje  verp/10
161160 transparant groen  verp/10
161164 transparant blauw  verp/10

Tijdschriftenhouder Click & Store  
• Voor ft A4
• Eenvoudige montage en stevig ontwerp
• Voor het opbergen van catalogi, brochures, 

tijdschriften, enz. 
• Met etikethouder
• Ft 9,5 x 24,5 x 31 cm (b x d x h)  

6047001 wit  verp/1
6047016 geel  verp/1
6047023 roze  verp/1
6047062 paars  verp/1

Tijdschriftenhouder WOW  
• Voor ft A4
• Stijlvol en opvallend design met een glossy 

afwerking
• In duokleuren 
• Voor het opbergen van tijdschriften en  

verschillende soorten catalogi
• Ft 7,3 x 27,2 x 31,8 cm (b x d x h)  

5362116 wit/geel  verp/4
5362123 wit/roze  verp/4
5362162 wit/paars  verp/4
5362154 wit/groen  verp/4

Tijdschriftenhouder Dual Black  
• Voor ft A4
• Voor het opbergen van tijdschriften 

en catalogi
• Ft 7,3 x  27,2 x 31,8 cm (b x d x h)  

5362095   verp/1

5362151 wit/ijsblauw  verp/4
5362136 wit/blauw  verp/4
5362101 wit/antraciet  verp/4
5362195 wit/zwart  verp/4

6047054 groen  verp/1
6047051 ijsblauw  verp/1
6047036 blauw  verp/1
6047095 zwart  verp/1

770657 geassorteerde kleuren: 
geel, oranje, roze, rood 
en lila 

 verp/5
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Tijdschriftenhouder WOW  
• Voor ft A4
• Uit polystyreen
• Metallic kleuren met een glanzende afwerking
• Stevig en van hoge kwaliteit
• Ft 7,5 x 25,8 x 31,2 cm (b x d x h)  

5277101 wit  verp/6
5277116 geel  verp/6
5277123 roze  verp/6
5277162 paars  verp/6
5277154 groen  verp/6
5277151 ijsblauw  verp/6
5277136 blauw  verp/6
5277195 zwart  verp/6

Tijdschriftenhouder 2476  
• Voor ft A4
• Uit polystyreen
• Zeer stevig, met ruime capaciteit
• Kan zowel verticaal als horizontaal 

gebruikt worden
• Ft 7,8 x 27,8 x 30 cm (b x d x h)  

2476035 blauw  verp/6
2476095 zwart  verp/6

Tijdschriftenhouder Ellypse Xtra Strong  
• Voor ft A4
• Uit gerecycleerde polystyreen
• Kan zowel verticaal als horizontaal gebruikt worden
• Ft 8,3 x 27,8 x 32,5 cm (b x d x h)  

1370021 wit  verp/1
1370991 muntgroen  verp/1
1370201 grijs  verp/1

Tijdschriftenhouder  
• Voor ft A4
• Uit polystyreen
• Kan zowel verticaal als horizontaal 

gebruikt worden
• Ft 8,5 x 27 x 31 cm (b x d x h)  

1674021 wit  verp/10
1674371 roze  verp/10
1674301 anijsgroen verp/10
1674351 blauw  verp/10

Tijdschriftenhouder Iderama MAG-CUBE  
• Voor ft A4+
• Uit kunststof
• Met handig grijpgat
• Ft 8,2 x 26,6 x 30,5 cm (b x d x h)  

Tijdschriftenhouder Ecoblack  
• Voor ft A4+
• Uit gerecycleerde kunststof
• Stabiel, grote capaciteit
• Ft 11 x 29,2 x 32 cm (b x d x h)
• Kleur: zwart  

180014D   verp/3

Pennenbakje Loop  
• Uit PP, extra sterk
• Diameter bovenkant: 7,3 cm
• Diameter onderkant: 6,6 cm
• Hoogte: 10 cm
• Connecteerbaar  

1722012 wit  verp/6
1722051 oranje  verp/6
1722056 roze  verp/6
1722057 lila  verp/6
1722050 limoen  verp/6

Pennenbakje X-Loop  
• Uit PP, extra sterk
• Met 4 compartimenten
• Modern design in trendy 

fashion kleuren
• Ft 11,1 x 11,1 x 10,5 cm (b x d x h)  

1723012 wit  verp/1
1723051 oranje  verp/1
1723056 roze  verp/1
1723017 rood  verp/1
1723057 lila  verp/1

1722054 fluoblauw  verp/6
1722014 blauw  verp/6
1722019 grijs  verp/6
1722013 zwart  verp/6

1723050 limoen  verp/1
1723054 lichtblauw  verp/1
1723014 blauw  verp/1
1723091 grijs  verp/1
1723013 zwart  verp/1

18223D kristal  verp/6
18213D wit  verp/6

18225D anijsgroen  verp/6
18203D koningsblauw  verp/6
18207D muisgrijs  verp/6
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Pennenbakje Trend  
• Uit polystyreen, met gegolfde rand
• Diameter: 8 cm
• Hoogte: 10,2 cm
• Kleur: zwart  

1235Z   verp/1

Pennenbakje Trend  
• Uit polystyreen, met gegolfde rand
• Diameter: 8 cm
• Hoogte: 10,2 cm
• Kleur: transparant  

1235TR   verp/1

Pennenbakje WOW  
• Met een glossy afwerking
• In duokleuren
• Voldoende ruimte om pennen,  

potloden, stylus en meer op te bergen
• Extra compartiment met  

geluidsversterker, voor smartphones  
tot iPhone 6 plus, versterkt het geluid 
van de telefoon wanneer deze in de 
houder staat

• Scherm blijft volledig zichtbaar wanneer 
de smartphone in de houder staat

• Ft 9 x 10 x 10,1 cm (b x d x h)  

5363116 wit/geel  verp/4
5363123 wit/roze  verp/4
5363162 wit/paars  verp/4
5363154 wit/groen  verp/4
5363151 wit/ijsblauw  verp/4
5363136 wit/blauw  verp/4
5363101 wit/antraciet  verp/4
5363195 wit/zwart  verp/4

Pennenbakje Dual Black  
• Stijlvol en opvallend design  

met een glossy afwerking
• In duokleuren zwart
• Voldoende ruimte om pennen, potloden,  

stylus en meer op te bergen
• Extra compartiment met geluidsversterker, voor smartphones tot 

iPhone 6 plus, versterkt het geluid van de telefoon wanneer deze in 
de houder staat

• Scherm blijft volledig zichtbaar wanneer de smartphone in de 
houder staat

• Ft 9 x 10 x 10,1 cm (b x d x h)  

5363095   verp/1

Pennenbakje Tubo  
• Uit stevige kunststof, stabiele constructie
• Met hoogglans afgewerkt oppervlak
• 6 kokers in verschillende grootten met een grotere doorsnede
• Diameter: ca. 15 cm
• Hoogte: 12,5 cm  

4115505 transparant  verp/1
4115502 wit  verp/1
4115526 roze  verp/1

Pennenbakje Acryl  
• Uit hoogwaardig acryl
• Voor balpennen, briefopeners,  

scharen en overig bureaumateriaal
• Vierkant model, naar voren afgerond
• Transparant en elegant
• Zeer standvastig en stabiel
• Ft 7 x 7 x 10,4 cm (b x d x h)  

1955005   verp/1

Pennenbakje Ellypse Xtra Strong  
• Uit gerecycleerd polystyreen
• Met 4 vakken
• Ft 11,8 x 8,9 x 9,8 cm (b x d x h)  

1340021 wit  verp/1
1340991 muntgroen  verp/1
1340201 grijs  verp/1

4115537 blauw  verp/1
4115590 zwart  verp/1

Pennenbakje  
• Uit polystyreen
• Met 2 vakken
• Ft 7,4 x 7,4 x 9,5 cm (b x d x h)  

1530021 wit  verp/12
1530371 roze  verp/12
1053301 anijsgroen  verp/12
1530351 blauw  verp/12
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Pennenbakje Mesh  
• Uit mesh metaal
• Plaatsbesparend
• Ft 10,5 x 7 x 10,5 cm (l x b x h)  

480814 wit  verp/1
480810 grijs  verp/1
480811 zwart  verp/1

Pennenbakje Mini-Octo  
• Uit transparante PP 
• Plaatsbesparend 
• Standaard vooraan voor paperclips,  

nietjes, spelden enz. of voor de mobiele telefoon
• 4 compartimenten met verschillende hoogtes en afmetingen
• Ft 12,3 x 9 x 11,1 cm (l x b x h)  

67552D mandarijn  verp/1
67585D framboos  verp/1
67510D ijsblauw  verp/1

Pennenbakje Mini-Octo Ecoblack  
• Uit gerecycleerde kunststof
• Standaard vooraan voor paperclips, nietjes, spelden, enz.
• 3 compartimenten met verschillende hoogtes en afmetingen
• Ft 12,3 x 9 x 11,1 cm (l x b x h)
• Kleur: zwart  

675014D   verp/1

Pennenbakje 0,55 liter  
• Uit sterke transparante kunststof
• Deksel afsluitbaar met 2 clips
• Perfect stapelbaar met of zonder deksel
• Volledig platte en versterkte bodem
• Inhoud: 0,55 l
• Buitenft: 22 x 10 x 4 cm (l x b x h)
• Binnenft: 18,5 x 8 x 3 cm (l x b x h)  

UB055LC transparant  verp/1
UB055HR transparant helroze  verp/1
UB055HB transparant helblauw  verp/1
UB055BL transparant blauw  verp/1

Pennenbakje 0,9 liter  
• Uit sterke transparante kunststof
• Deksel afsluitbaar met 2 clips
• Perfect stapelbaar met of zonder deksel
• Volledig platte en versterkte bodem
• Inhoud: 0,9 l
• Buitenft: 22 x 10 x 7 cm (l x b x h)
• Binnenft: 18,7 x 8 x 6 cm (l x b x h)  

UB09LC transparant  verp/1
UB09LHR transparant helroze  verp/1
UB09LHB transparant helblauw  verp/1
UB09LBL transparant blauw  verp/1

Bureaustandaard  
Compact Office Essentials Green  
• Uit gerecycleerde kunststof
• Met 6 vakjes: 

- 1 vakje voor zelfklevende  
memoblaadjes

- 1 vakje voor brieven,  
notitieboekjes, enz.

- 2 potloodbakjes
- 2 vakjes voor papierklemmen enz.

• Met antislipvoetjes
• Geleverd zonder toebehoren
• Ft 15 x 15 x 10 cm (b x d x h)
• Kleur: zwart/blauw  

575400  verp/3

Bureaustandaard  
Maxi Office Essentials  
Green  
• Uit gerecycleerde kunststof
• Met ingebouwde plakbandafroller 
• Met 7 vakjes:

- 1 vakje voor zelfklevende memoblaadjes
- 1 vakje voor brieven, notitieboekjes, enz.
- 2 potloodbakjes
- 2 vakjes voor papierklemmen enz.
- 1 vakje voor ander bureaumateriaal  

• Geleverd zonder toebehoren
• Ft 27,5 x 19,8 x 9,6 cm (b x d x h)
• Kleur: zwart/blauw

L
B

575100  verp/1

L
B
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Bureaustandaards

Bureaustandaard Rondo  
• Uit polystyreen
• Modern potloodbakje van superieure kwaliteit
• Met 9 vakjes en brievenhouder
• Met antislipvoetjes
• Ft 14 x 14 x 10,9 cm (b x d x h)  

1746012 wit  verp/1
1746023 transparant  verp/1
1746013 zwart  verp/1

Bureaustandaard  
• Met 5 vakjes
• Ft 26 x 12 x 1,9 cm (b x d x h)
• Kleur: zwart  

171013   verp/1

Bureaustandaard Dual Black  
• Stijlvol en opvallend design met een glossy afwerking
• In duokleuren zwart 
• Met Qi inductie lader - laad je Smartphone op zonder kabel
• Bekijk op www.leitz.com/inductivecharging of uw smartphone 

geschikt is voor inductie opladen
• Eenvoudig te gebruiken: LED lampje geeft aan wanneer de telefoon 

in de juiste positie ligt om op te laden
• Energiebesparend: wanneer de smartphone vol is, stopt het  

apparaat met opladen
• Input: min. 5V / 1A en Output: max. 1A
• Inclusief USB-kabel
• Ft 26,6 x 10,1 x 2,8 cm (b x d x h)  

5365095   verp/1

Bureaustandaard WOW  
• Stijlvol en opvallend design met een glossy  

afwerking
• In duokleuren 
• Met Qi inductie lader - laad je Smartphone  

op zonder kabel
• Bekijk op www.leitz.com/inductivecharging of uw 

smartphone geschikt is voor inductie opladen
• Eenvoudig: LED lampje geeft aan wanneer de  

telefoon in de juiste positie ligt om op te laden
• Energiebesparend: wanneer de smartphone  

vol is, stopt het apparaat met opladen
• Input: min. 5V / 1A en Output: max. 1A
• Inclusief USB-kabel
• Ft 26,6 x 10,1 x 2,8 cm (b x d x h)  

5365123 wit/roze  verp/1
5365154 wit/groen  verp/1
5365136 wit/blauw  verp/1
5365101 wit/antraciet  verp/1
5365195 wit/zwart  verp/1

Bureaustandaard WOW  
• Te gebruiken in ladenblokken  

uit Plus- en WOW-serie
• Met 4 vakken
• Ft 24,5 x 16,5 x 3,3 cm (b x d x h)
• Kleur: transparant  

5215002   verp/6

Bureaustandaard  
Roundbox  
• Uit hoogwaardige onbreekbare kunststof (ABS)
• Rond model met 6 vakjes
• Diameter: 14 cm
• Hoogte: 12,5 cm  

4117605 transparant  verp/1
4117622 wit  verp/1
4117625 rood  verp/1
4117637 blauw  verp/1
4117690  zwart  verp/1

Bureaustandaard Post-it®  
• Geleverd met:

- 1 blok memoblaadjes
- 1 lot van 4 Index tabs
- 1 rol plakband Scotch® Magic™ Tape

• Ft 26 x 16,5 x 5,5 cm (b x d x h)
• Kleur: zilver  

C50S   verp/1
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Boekensteun  
• Uit metaal
• Set van 2 stuks
• Ft 12 x 12 x 16 cm (b x d x h)  

VB02474 wit  verp/1
VB02511 grijs  verp/1
VB0Z498 zwart  verp/1

Boekensteun  
• Glossy afwerking, rubbervoetjes
• Met 3 compartimenten voor een groot aantal tijdschriften,  

catalogi, brochures, boeken, etc.
• Ideaal voor thuis- of kantoorgebruik
• Ft 22,4 x 20,9 x 16,3 cm (b x d x h)  

1620026 transparant blauw  verp/1
1620013 zwart  verp/1

Boekensteun Acryl  
• Uit hoogwaardig acryl
• Met 3 compartimenten, breedte per compartiment: 85 mm
• Transparante noppen om krassen te voorkomen
• Gesloten zijwanden: catalogusbladen blijven niet hangen bij het 

inschuiven
• Glashelder, transparant en elegant
• Zeer standvastig en stabiel
• Voor magazines, catalogi en schriften
• Ft 28 x 21,8 x 16,7 cm (b x d x h)  

1958505   verp/1

Boekensteun  
• Uit metaal
• Set van 2 stuks  

Ft 12 x 14 x 14 cm
904 zwart  verp/1
Ft 12 x 24 x 14 cm
914W wit  verp/1
914ZW zwart  verp/1

Boekensteun Trend  
• Uit polystyreen
• Driedelige boekensteun 
• Ft 21 x 21,5 x 16,5 cm (b x d x h)
• Kleur: zwart  

1395Z   verp/1

Boekensteun Optima  
• Regelbare boekensteun
• Ft 30 x 25 x 18 cm (b x d x h)
• Kleur: antraciet  

9018058   verp/1

Ft 16,5 x 24 x 24 cm
3545082 grijs  verp/1
3545090 zwart  verp/1
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Liaspen  
• Metalen pin
• Stabiele, zware, zwarte gelakte metalen 

voet
• Ideaal om kastickets op te prikken
• Ft 8,5 x 8,5 x 17 cm (b x d x h)  

3201390 op blister  verp/1
93 los  verp/1

Liaspen Delta  
• Met antislipvoetjes
• Afneembare bol
• Ft 11,6 x 10,3 x 15,8 cm (b x d x h)
• Kleur: zwart met blauwe accenten  

175434   verp/1

Liaspen  
• Metalen pin en voet
• Ft 8,5 x 1 x 9 cm (b x d x h)  

537300   verp/1

Onderlegger  
• Ft 52 x 65 cm (h x b)  

Zonder folie
825821 blauw  verp/1
825813 grijs  verp/1

825864 zwart  verp/1
Met folie
825848 blauw  verp/1
825856 grijs  verp/1
82583X zwart  verp/1

Onderlegger  
• Onderzijde uit schuimstof
• Dikte: 0,8 mm  

Ft 40 x 53 cm (h x b)
95291V groen  verp/1
95293DR bordeaux  verp/1
95295B blauw  verp/1
95298G grijs  verp/1
95294Z zwart  verp/1
Ft 52 x 65 cm (h x b) 
95308G grijs  verp/1
95304Z zwart  verp/1

Memoblokonderstel  
• Onderstel uit gevernist hout, eiken façade
• Met metalen ringen
• Natuurlijke kleur  

100041W   verp/1
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Schrijfonderlegger met kalender 2020-2021  
• Blok van 25 vel
• Inclusief alle officiële feestdagen (België, Nederland, Frankrijk, UK, 

Duitsland, Spanje, Italië, Rusland en Polen)
• Weekoverzicht en meetinstrument van 55 cm
• Ft 42 x 59 cm (h x b)  

D729101   verp/1

Kalenderblok 2020 - 2021  
• Blok van 25 vel
• Inclusief alle officiële feestdagen van 2019 - 2020 (België, Nederland, 

Frankrijk, UK, Duitsland, Spanje, Italië, Rusland en Polen)
• Met weekoverzicht en meetinstrument van 55 cm
• Ft 41 x 57 cm (h x b)  

D729202   verp/1

Onderlegger  
• Slipvast met schrijfelastische laag
• Voorzien van een aangelaste afdeklaag om documenten onder te 

bergen
• Ft 40 x 53 cm (h x b)
• Kleur: zwart  

D720201   verp/1

Onderlegger Duraglas  
• Uit PVC
• Transparante, elastische onderlegger met een spiegelvrije folie 

waaronder notities, telefoonlijsten, enz. kunnen geschoven worden  

D711219 ft 40 x 53 cm (h x b)  verp/1
D711319 ft 50 x 65 cm (h x b)  verp/1

Onderlegger Wereld  
• Kaart met rondom gelaste transparante folie
• Slipvast
• Taal: Engels
• Ft 40 x 53 cm (h x b)  

D721101   verp/1

Onderlegger  
• Met decoratierand
• Slipvast, zeer robuust

• Ft 40 x 53 cm (h x b)
• Kleur: zwart  

D710201   verp/1

Onderlegger  
• Uit leer
• Hoge kwaliteit schrijfonderlegger
• Handgemaakt
• Met doorgestikte randen en antislip
• Hoge kwaliteit velours onderzijde
• Ft 45 x 65 cm (h x b)  

730537 grafiet  verp/1
730501 zwart  verp/1
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Leesloep  
• Diameter: 7,5 cm
• Met optische lens die niet vervormt
• Vergroot 3 maal
• Geassorteerde kleuren: zwart/grijs en bruin/taupe  

039300 op blister verp/12
539300 display verp/10

Leesloep  
• Diameter: 5 cm
• Met optische lens die niet vervormt
• Vergroot 3 maal
• Geassorteerde: kleuren zwart/grijs en wit/grijs
• Op blister  

039100   verp/20

Leesloep  
• Rechthoekig
• Met LED lamp
• Kleur: grijs
• Op blister
• Batterijen (2  x AAA) niet inbegrepen  

395211   verp/1

Vergrootglas  
• Pocket model
• Vergroot 3 maal
• In beschermhoes en met sleutelhangergat
• Lens: 4,8 x 4,3 cm  

392510   verp/1

Loeplat  
• Lengte: 25 cm
• Visuele hulplijnen voor een gemakkelijker gebruik
• Met handvat voor langdurig gebruik
• Liniaal x 1,5; lens x 3
• Met een beschermingsetui  

395110   verp/1

Leesloep  
• Ronde leesloep met steel  

100572 diameter: 6 cm, vergroot 6 keer, op blister  verp/1
100672 diameter: 7,5 cm, vergroot 4 keer, in een doosje  verp/1
100772 diameter: 9 cm, vergroot 3,5 keer, op blister  verp/1
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6 B 5 B 4 B 3 B 2 B B HB F H 2 H 3 H 4 H

0.4 mm
0.7 mm
1.0 mm

1.5 mm
2 mm

3 mm
5 mm

Rollers
• Liquid-ink rollers: Vloeibare inkt op waterbasis. Staat garant  

voor een gelijkmatige inkttoevoer. Beschikbaar met  
conische punt (ideaal voor lange pagina’s schrijfwerk)  
of met naaldpunt (ideaal voor detailwerk). 

• Gelrollers: Licht- en waterbestendige inkt. Voor een  
comfortabel en vloeiend schrift. Krachtige en  
intense kleuren. Zacht en aangenaam schrijfcomfort.

Fineliners
Inkt op waterbasis. Voorzien van een nylon of kunststof punt,  
meestal beschermd door een metalen omhulsel. Fineliners met een kunststof punt zijn  
ideaal voor precisiewerk. Fineliners met een nylon punt zorgen voor een vloeiende en constante lijn.

Vulpennen
Zorgen voor de meest vloeiende schrijfprestatie onder  
alle schrijfinstrumenten. Navulbaar via patronen of flacon.

Markeerstiften
Inkt op waterbasis. Lichtbestendig. De schuine punt maakt  
het mogelijk om zowel met brede als smalle lijnen te overlijnen.  
Voor alle soorten papier, ook voor fax- en kopieerpapier.  
2 soorten inkt:

• Inkjet: loopt niet uit, ideaal voor inkjet afdrukken
• Vloeibaar: gepigmenteerde inkt

Merkstiften
• Permanent: watervaste inkt op alcoholbasis voor een  

onuitwisbaar schrift. Voor alle oppervlakken. Ronde punt om  
te schrijven, schuine punt voor het onderlijnen, tekenen, … 

• Flip-over: gepigmenteerde inkt op waterbasis. Geurloos, 
helder en lichtbestendig. De inkt dringt niet door op de 
volgende bladen.

• Whiteboardmarkers: inkt op water-, alcohol of solventbasis.  
Makkelijk uitwisbaar zonder sporen na te laten.

Grafietpotloden
De graduaties stemmen overeen met de hardheid en  
de grafietsamenstelling van de mine. De populairste is de HB.
H = “Hard”: harde mine, lichte kleur
B = “Black”:  zachte mine, donkere kleur

Vulpotloden
Het alternatief voor het traditionele potlood.  
Keuze uit navulbaar en niet-navulbaar. Onnodig te slijpen.

Schrijfbreedte

Hardheid 
van de potloden

Balpennen
Inkt op oliebasis, waardoor schrijven op bijna alle oppervlakken  
mogelijk is. Het belangrijkste kenmerk is de schrijflengte – deze efficiënte  
schrijfinstrumenten hebben een gemiddelde schrijflengte tussen 1500 en 3000 meter. Keuze uit een intrekbare versie of met dop. 

Stylus balpen
Een stylus pen heeft een rubberen uiteinde waarmee u  
uw smartphone of tablet met touchscreen nauwkeurig kan bedienen. Klikken of sleepacties kunnen met de stylus eenvoudig en 
gemakkelijk worden uitgevoerd. Een stylus pen kan ook gecombineerd worden met een balpen, waardoor u naast swipen en klikken 
ook snel een notitie op papier kunt maken.

Je nuttige gids voor het kiezen van de juiste pen, merkstift en potlood

Donker 
& zacht

Licht 
& hard6B-B, HB, H, F, 2H-9H
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Balpen  
• Schrijfbreedte: 0,4 mm,  

medium punt
• Transparant lichaam
• Clip en grip in de kleur van de inkt
• Intrekbaar en niet navulbaar  

909973  blauw  verp/10
909981  rood  verp/10
909965  zwart  verp/10

Balpen  
• Schrijfbreedte: 0,5 mm,  

medium punt
• Lichaam in de kleur van de inkt
• Intrekbaar en niet navulbaar  

960992  blauw  verp/12
960999  rood  verp/12
961002  groen  verp/12
960984  zwart  verp/12

Balpen Twist  
• Schrijfbreedte: 0,4 mm, 

medium punt
• Blauwe EasyGlide inkt
• Speciaal voor kinderen  

(4-8 jaar) om te leren schrijven
• Ontwikkeld door experts
• Voor links- en rechtshandigen
• Houderlengte aangepast aan  

de handen van kinderen
• Leidende lijn voor juiste  

vingerpositionering
• Intrekbaar en niet navulbaar  

916451 roze lichaam  verp/12
918450 blauw lichaam  verp/12

Balpen Soft Feel Clic Grip  
• Schrijfbreedte: 0,4 mm,  

medium punt
• Comfortabele rubberen grip
• Soft Feel® houder voor  

aangenamer schrijven
• Intrekbaar en niet navulbaar  

837398  blauw  verp/12
837399  rood  verp/12
837397  zwart  verp/12

Balpen ECOlutions™ Clic Stic  
• Schrijfbreedte: 0,4 mm,  

medium punt
• Transparant lichaam
• Clip en punt in de kleur van de inkt
• 62 % gerecycleerd materiaal
• Intrekbaar en niet navulbaar  

880689  blauw  verp/50
880687  zwart  verp/50



BIC® M10® Original Fine

M10FB          box/50 
M10FZ          box/50 
M10FR          box/50

Fijne punt : 0,8 mm
Lijnbreedte : 0,30 mm 
Zijdelings drukknop systeem 
ISO 9001 & 14001

Symbool van eenvoud en kwaliteit

12805Z bl/2
60141B bl/2
12806R bl/2

BIC® M10® Original 

M10MB        box/50 
M10MZ        box/50 
M10MV        box/50 
M10MR        box/50 
896041         Value Pack 90+10 gra ox/1 
896042         Value Pack 90+10 gra ox/1

888371         M10 BL10+4 
888370         M10 BL10+4

Medium punt : 1,0 mm 
Lijnbreedte: 0,32 mm 

Zijdelings drukknop systeem
ISO 9001 & 14001

BIC® M10® Ultra Colors 

893582         box/50

BIC® M10® Messages

997890         Blister/4

Medium punt : 1,0 mm 
Lijnbreedte : 0,32 mm 

ISO 9001 & 14001

Medium punt : 1,0 mm 
Lijnbreedte : 0,32 mm 

ISO 9001 & 14001

Bl

au
we inktBl

au
we inkt
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au
we inktBl

au
we inkt



BIC® Cristal®

9213361 bl/2

BIC® Cristal® Shine

951433 box 50

BIC® Cristal®

NEW
LOOK

964899 etui/15

921340 box/20  
921339 box/20  

Medium punt : 1,0 mm 
Lijnbreedte : 0,32 mm 

ISO 9001 & 14001

BIC® Cristal® Original 
Medium punt : 0,8 mm 
Lijnbreedte : 0,30 mm 

ISO 9001 & 14001

Medium punt : 1,6 mm
Lijnbreedte : 0,42 mm
ISO 9001 & 14001

Medium punt : 1,0 mm
Lijnbreedte : 0,32 mm
ISO 9001

BIC® Cristal® Original Fine

5130CR box/50
5130CV box/50
5130CZ box/50
5130CB box/50

BIC® Cristal® Clic
Medium punt : 1,0 mm 
Lijnbreedte : 0,32 mm 

ISO 9001 & 14001

872730 box/50
872731 box/50
872729  box/50
872720 box/50

850733 box/20
850732  box/20
850734  box/20

951434 box 50

Medium punt : 1,2 mm
Lijnbreedte : 0,35 mm
ISO 9001 & 14001

964805 bl/4
964806 bl/4

Medium punt : 1,0 mm
Lijnbreedte : 0,32 mm
ISO 9001 & 14001

802054 bl/5
802052 bl/5

894319   8+2  
847817   8+2  
896039  Value P
896040  Value P

*SGS-test 2012-2018 - Gemiddelde schrijfduur voor blauwe 

en zwarte inktpatronen

Bl

au
we inkt
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arte inkt
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Balpen Flexgrip Ultra RT  
• Schrijfbreedte: 1 mm, medium punt
• Rubberen grip voor extra schrijfcomfort
• Lichaam in de kleur van de inkt
• Lubriglide inkt voor een soepel schrijven 
• Intrekbaar en niet navulbaar  

Balpen Flexgrip Elite RT  
• Schrijfbreedte: 1,4 mm,  

medium punt
• Rubberen lichaam met gripringen
• Combineert de sneldrogende inkt 

van een balpen met het vloeiend 
schrift van een gelpen

• Intrekbaar en niet navulbaar  

750540  blauw  verp/12
750550  rood  verp/12
750530  zwart  verp/12

Balpen InkJoy 100 RT  
• Schrijfbreedte: 1 mm, medium punt
• Lichaam en clip in de kleur  

van de inkt
• Revolutionair inktsysteem:  

snel en gelijkmatig, gebruiksklaar
• Driehoekige vorm voor  

comfort en controle
• Intrekbaar en niet navulbaar  

957040  blauw  verp/20
957050  rood  verp/20
957060  groen  verp/20
957030  zwart  verp/20

977440
 blauw, doos van 100 stuks 

(80 + 20 GRATIS)  verp/1

977430
 zwart, doos van 100 stuks 

(80 + 20 GRATIS)  verp/1

Balpen InkJoy 300 RT  
• Schrijfbreedte: 1 mm, medium punt
• Rubberen driehoekige grip 
• Lichaam en grip in de kleur  

van de inkt
• Revolutionair inktsysteem: snel  

en gelijkmatig, gebruiksklaar
• Intrekbaar en navulbaar  

959920  blauw  verp/12
959910  zwart  verp/12

Balpen Atlantis Classic  
voordeelpak  
• Schrijfbreedte: 0,4 mm, 

 medium punt: 1 mm
• Comfortabele rubberen grip
• Intrekbaar en navulbaar 
• Documentechte inkt volgens 

ISO 12757-2
• Verdeeldoos van 36 stuks  

(30 + 6 GRATIS)  

920286  blauw  verp/1
920287  zwart  verp/1

Balpen Atlantis Classic  
• Schrijfbreedte: 0,4 mm, 

medium punt: 1 mm
• Rubberen grip
• Ultravloeibare inkt
• Clip en grip in de kleur van de inkt
• Zichtbaar inktniveau
• Intrekbaar en navulbaar  

ATLANTB  blauw  verp/12
ATLANTR  rood  verp/12
ATLANTV  groen  verp/12
ATLANTZ  zwart  verp/12

Balpen Atlantis Soft  
• Schrijfbreedte: 0,4 mm,  

medium punt: 1 mm
• Met metalen clip
• Rubberen grip
• Easyglide inkt voor soepel schrijven
• Lichaam en grip in de kleur  

van de inkt
• Intrekbaar en navulbaar  

902132  blauw  verp/12
902134B  rood  verp/12
902133  zwart  verp/12
8031246  blauw, op blister  verp/1
8031256  zwart, op blister  verp/1

20750B  blauw  verp/12
20752R  rood  verp/12
20751V  groen  verp/12
20749Z  zwart  verp/12
1910074  blauw, doos van 36 stuks (30 + 6 GRATIS)  verp/1
1910073  zwart, doos van 36 stuks (30 + 6 GRATIS)  verp/1
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Balpen Atlantis Exact  
• Schrijfbreedte: 0,35 mm,  

fijne naaldpunt: 0,7 mm
• Lichaam volledig uit rubber
• Ideaal bij klein handschrift
• Intrekbaar en navulbaar  

918505  blauw  verp/12
918506  zwart  verp/12

Balpen Atlantis Re-Action  
• Schrijfbreedte: 0,32 mm, 

medium punt: 1 mm
• Lichaam in de kleur van de inkt
• Rubberen ergonomische 

houder
• Uniek veersysteem voor een 

zacht schrijfcomfort
• Intrekbaar en navulbaar  

8575472  blauw  verp/12
8575462  zwart  verp/12

Balpen Explorer  
• Schrijfbreedte: 0,32 mm,  

medium punt: 1 mm
• Wolfraam schrijfkogel
• Lichaam in metallic kleur
• Ergonomische rubberen grip
• Intrekbaar en navulbaar
• In giftbox  

Balpen Acroball Begreen  
• Schrijfbreedte: 0,32 mm,  

medium punt: 1 mm
• Ergonomische grip
• Wolfraam schrijfkogel
• Uit 77,4 % gerecycleerd materiaal 

(uitgezonderd verbruiksmateriaal)
• Intrekbaar en navulbaar  

424250  blauw  verp/10
424243  rood  verp/10
424267  groen  verp/10
424236  zwart  verp/10

Balpen Super Grip  
• Schrijfbreedte: 0,22 mm,  

fijne punt: 1 mm
• Rubberen grip
• Clip en grip in de kleur van de inkt
• Transparant lichaam
• Intrekbaar en navulbaar  

2028003  blauw  verp/12
2028002  rood  verp/12
2028004  groen  verp/12
2028001  zwart  verp/12

Vullingen
5283642   blauw  verp/12

5565373  roze  verp/1
5565366  rood  verp/1
5565359  limoen  verp/1
5565342  turkoois  verp/1
5565335  blauw  verp/1
5565328  grijs  verp/1
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Balpen Super Grip G RT  
• Ergonomische rubberen grip
• Lichaam in de kleur van de inkt
• Nieuwe generatie vloeiende inkt
• Intrekbaar en navulbaar  

VALUE PACK VAN 30 STUKS (24 + 6 GRATIS)
Schrijfbreedte: 0,22 mm, fijne punt: 0,7 mm
516354  blauw  verp/1
516347  zwart  verp/1
516361  blauw, rood en zwart  verp/1
516378  blauw, rood, groen en zwart  verp/1
Schrijfbreedte: 0,27 mm, medium punt: 1 mm
516392  blauw  verp/1
516385  zwart  verp/1
516408  blauw, rood en zwart  verp/1
516415  blauw, rood, groen en zwart  verp/1

PER STUK, NEONKLEUREN
Schrijfbreedte: 0,22 mm,  
fijne punt: 0,7 mm
5552106  fluo-oranje  verp/12
5552083  fluoroze  verp/12
5552076  fluoviolet  verp/12
5552090  fluoturkoois  verp/12
5552113  fluoblauw-groen  verp/12
Schrijfbreedte: 0,27 mm,  
medium punt: 1 mm
5552205  fluo-oranje  verp/12
5552182  fluoroze  verp/12
5552175  fluoviolet  verp/12
5552199  fluoturkoois  verp/12
5552212  fluoblauw-groen  verp/12

PER STUK
Schrijfbreedte: 0,29 mm,  
brede punt: 1,2 mm
5539954  blauw  verp/12
5539947  rood  verp/12
5539961  groen  verp/12
5539930  zwart  verp/12
Schrijfbreedte: 0,35 mm,  
extra brede punt: 1,6 mm
5540035  blauw  verp/12
5540028  rood  verp/12
5540042  groen  verp/12
5540011  zwart  verp/12

Vullingen, medium
5524738  rood  verp/12
5524745  blauw  verp/12
5524721  zwart  verp/12

Balpen FriXion Ball Clicker  
• Schrijfbreedte: 0,5 mm,  

medium punt: 1 mm
• Uitwisbare inkt: schrijf, wis met  

de achterkant van de balpen en 
schrijf opnieuw

• Wolfraam schrijfkogel
• Ergonomische rubberen grip
• Intrekbaar en navulbaar  

5551192  blauw  verp/12
5551185  rood  verp/12
5551208  groen  verp/12
5551178  zwart  verp/12
5551215  blauw-zwart  verp/12

Balpen Power Tank RT  
• Schrijfbreedte: 0,4 mm,  

medium punt
• Lichaam en grip in de kleur  

van de inkt
• Schrijft in alle posities  

en op alle oppervlakken
• Gepigmenteerde inkt
• Water- en lichtbestendig
• Intrekbaar en navulbaar  

SN220B  blauw  verp/12
SN220R  rood  verp/12
SN220Z  zwart  verp/12

Balpen Laknock  
• Harde metalen kogel,  

punt uit roestvrij staal
• Transparant lichaam
• Grote, rubberen grip voor  

een comfortabel schrift
• Grip en clip in de kleur van de inkt
• Inkt van hoge kwaliteit voor  

intense kleuren
• Intrekbaar en navulbaar  

Schrijfbreedte: 0,3 mm, fijne punt: 0,7 mm
SN100FB  blauw  verp/12
SN100FR  rood  verp/12
SN100FZ  zwart  verp/12
Schrijfbreedte: 0,4 mm, medium punt: 1 mm
SN100MB  blauw  verp/12
SN100MR  rood  verp/12
SN100MZ  zwart  verp/12

Vullingen
SNP10B  blauw  verp/10
SNP10R  rood  verp/10
SNP10Z  zwart  verp/10

Vullingen, doosje van 3 stuks
5558009  blauw  verp/1
5557996  rood  verp/1
5558016  groen  verp/1
5557989  zwart  verp/1
5558023  blauw-zwart  verp/1

Vullingen
SA10CNB  blauw  verp/10
SA10CNR  rood  verp/10
SA10CNZ  zwart  verp/10
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Balpen Slider Rave XB  
• Schrijfbreedte: 1,4 mm, brede punt
• Met Viscoglide®-technologie  

voor een vloeiend en fijn schrift
• Slijtvaste penpunt  

uit roestvrij staal
• Ergonomische grip
• Sneldrogende inkt,  

zelfs op glad papier
• Lijn vervaagt niet, zelfs bij  

gebruik van een markeerstift
• Intrekbaar en navulbaar
• Milieuvriendelijk productieproces  

132503  blauw  verp/5
132502  rood  verp/5
132504  groen  verp/5
132501  zwart  verp/5

Balpen Loox  
• Schrijfbreedte: 1 mm, medium punt
• Slijtvaste penpunt 

uit roestvrij staal
• Lichaam in de kleur van de inkt
• Rubberen antislip grip
• Met metalen clip
• Intrekbaar en navulbaar
• Milieuvriendelijk productieproces  

S135503  blauw  verp/20
S135502  rood  verp/20
S135504  groen  verp/20
S135501  zwart  verp/20

Vullingen
175503  blauw  verp/10
175502  rood  verp/10
175504  groen  verp/10
175501  zwart  verp/10

Vullingen
7763S  blauw  verp/10
7761  zwart  verp/10

Vullingen
7763S  blauw  verp/10
7761  zwart  verp/10

Balpen K15  
• Schrijfbreedte: 1 mm, medium punt
• Lichaam in de kleur van de inkt
• Met metalen clip
• Intrekbaar en navulbaar
• Milieuvriendelijk productieproces  

Balpen Perlia XB  
• Schrijfbreedte: 0,6 mm, brede punt
• Slijtvaste penpunt uit roestvrij staal
• Met metalen clip
• Voor buitengewoon soepel  

en glijdend schrijven
• Kleur inkt: blauw
• Intrekbaar en navulbaar
• Inclusief navulling  

139649  wit lichaam  verp/1
139608  paars lichaam  verp/1
139607  brons lichaam  verp/1

Balpen Kachiri  
• Schrijfbreedte: 0,5 mm,  

medium punt
• Rubberen, driekantige grip
• Rolt niet weg
• Zacht en comfortabel schrift
• Intrekbaar en navulbaar  

S-3083  blauw  verp/50
S-3082  rood  verp/20
S-3081  zwart  verp/50

BK457C  blauw  verp/12
BK457B  rood  verp/12
BK457D  groen  verp/12
BK457A  zwart  verp/12



BIC® 4 Colours® Messages
Medium punt : 1,0 mm 
Lijnbreedte : 0,32 mm 
Navulbaar

992563             Box 12

BIC® 4 Colours® Shine

BIC® 4 Colours® Medium
BIC® 4 Colours® Fine
Medium punt : 1,0 mm | 1,6 mm
Lijnbreedte : 0,32 mm | 0,42 mm

Navulbaar

Medium punt : 1,0 mm
Lijnbreedte : 0,32 mm
Navulbaar

801867             box 12 medium 

4COL-FM          box 20 mix (15M + 5F)

9193800             box/12 zilver

BIC® 4 Colours® Grip
Medium punt : 1,0 mm
Lijnbreedte : 0,32 mm
Rubberen grip
ISO 9001
Navulbaar

887136            box/12

Medium punt : 1,0 mm
Lijnbreedte : 0,32 mm
Rubberen grip
ISO 9001
Navulbaar

BIC® 4 Colours® Grip Pro

BIC® 4 Colours Fluo

933948       box/12

Medium punt : 1,0 mm
Lijnbreedte : 0,32 mm

Medium punt : 1,0 mm
Lijnbreedte : 0,32 mm
Navulbaar

9672771       box/12

949896       box/12 blauw
964773       box/12 rood
964774       box/12 goud

BIC® 4 Colours® Frozen
Medium punt : 1,0 mm

Navulbaar

992668A      bl/1 medium
992701             Box 12
992580             BL2+1 Shine Silver

Lijnbreedte : 0,32 mm
Voor de 50ste verjaardag is de 4 
Colours versierd met een gouden,
getextureerde én sprankelende
lichaam die van elke dag een
speciaal moment maakt
ISO 14001 & 9001 

942104             box/12

BIC® 4 Colours 3 + 1 HB
Medium punt : 1,0 mm 
Balpen lijnbreedte : 0,4 mm

van 0,7mm. Inclusief gom op de top. 
Navulbaar

BIC® 4 Colours® navullingen
929243            BL 2 
929250            BL 2 
931778            BL2 
931779            BL2 

BIC® 4 Colours Fun
Medium punt : 1,0 mm
Lijnbreedte : 0,32 mm
Navulbaar

887777             box/12

801868             bo

BL4COL             bl/1 medium

BIC® 4 Colours® Velours

2-in-1 balpen met intrekbare punten 3 gewone
schrijfpunten en een dikke gele punt om
te markeren. Gele balpenpunt van 1,6mm
en een lijnbreedte van 0,42mm.
Geel transparante lichaam.

887137             box/12

50 jaar e  nog steed  trendy!

jaar/ans
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Meerkleuren balpennen

Balpennen met dop

4-kleuren balpen Feed  
GP4 Begreen  
• Schrijfbreedte: 0,31 mm,  

medium punt
• Brede grip voor een  

optimaal comfort
• Uit 78,2 % gerecycleerd materiaal
• Intrekbaar en navulbaar

31248-9   klassieke kleuren: 
blauw, rood, groen en zwart

 verp/10

4-kleuren balpen InkJoy Quatro  
• Schrijfbreedte: 1 mm, medium punt
• Brede knoppen voor eenvoudig gebruik
• Slankere houder voor comfortabel schrijven
• Intrekbaar en niet navulbaar  

977260  klassieke kleuren: blauw, rood, groen en zwart  verp/12
977270  fun kleuren: turkoois, roze, paars en limoengroen  verp/12

4-kleuren balpen Twin Tip  
• Schrijfbreedte: 1 mm, medium punt
• Zacht en regelmatig schrift
• Soft grip tot aan de punt voor een optimaal schrijfcomfort
• Met 2 punten om 2 kleuren op hetzelfde moment te gebruiken
• Intrekbaar en niet navulbaar  

229130  klassieke kleuren: blauw, rood, groen en zwart  verp/12

Balpen  
• Schrijfbreedte: 0,4 mm,  

medium punt
• Transparant lichaam
• Dop in de kleur van de inkt
• Niet navulbaar  

901791  blauw  verp/50
901805  rood  verp/50
901813  zwart  verp/50

Balpen Atlantis Stic  
• Schrijfbreedte: 0,4 mm,  

medium punt: 1 mm
• In de kleur van de inkt
• Rubberen grip
• Met Easyglide inkt
• Transparante houder
• Zichtbaar inktniveau
• Niet navulbaar  

837387  blauw  verp/12
837386  zwart  verp/12

Balpen BPS-GP  
• Ergonomische gevormde gripzone
• Slijtvaste penpunt uit edelstaal
• Navulbaar  

Schrijfbreedte: 0,25 mm
2090003  blauw  verp/12
2090001  zwart  verp/12
Schrijfbreedte: 0,33 mm
2092003  blauw  verp/12
2092001  zwart  verp/12
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PER STUK, NEONKLEUREN
Schrijfbreedte: 0,22 mm,  
fijne punt: 0,7 mm
5551901  fluo-oranje  verp/12
5551888  fluoroze  verp/12
5551871  fluoviolet  verp/12
5551895  fluoturkoois  verp/12
5551918  fluoblauw-groen  verp/12
Schrijfbreedte: 0,27 mm,  
medium punt: 1 mm
5552007  fluo-oranje  verp/12
5551987  fluoroze  verp/12
5551970  fluoviolet  verp/12
5551994  fluoturkoois  verp/12
5552014  fluoblauw-groen  verp/12

PER STUK
Schrijfbreedte: 0,29 mm,  
brede punt: 1,2 mm
5539718  blauw  verp/12
5539701  rood  verp/12
5539725  groen  verp/12
5539695  zwart  verp/12
Schrijfbreedte: 0,35 mm,  
extra brede punt: 1,6 mm
5539794  blauw  verp/12
5539787  rood  verp/12
5539800  groen  verp/12
5539770  zwart  verp/12

Balpen Super Grip G  
• Ergonomische rubberen grip
• Lichaam en dop in de kleur  

van de inkt
• Nieuwe generatie vloeiende inkt
• Navulbaar  

VALUE PACK VAN 40 STUKS (30 + 10 GRATIS)
Schrijfbreedte: 0,22 mm, fijne punt: 0,7 mm
516279  blauw  verp/1
516262  zwart  verp/1
516286  blauw, rood en zwart  verp/1
516293  blauw, rood, groen en zwart  verp/1
Schrijfbreedte: 0,27 mm, medium punt: 1 mm
516316  blauw  verp/1
516309  zwart  verp/1
516323  blauw, rood en zwart  verp/1
516330  blauw, rood, groen en zwart  verp/1

Balpen FriXion Ball  
• Schrijfbreedte: 0,5 mm,  

medium punt: 1 mm
• Uitwisbare inkt: schrijf, wis met  

de achterkant van de balpen  
en schrijf opnieuw

• Wolfraam schrijfkogel
• Ergonomische rubberen grip
• Navulbaar  

Vullingen, doosje van 3 stuks
5558009  blauw  verp/1
5557996  rood  verp/1
5558016  groen  verp/1
5557989  zwart  verp/1
5558023  blauw-zwart  verp/1

Balpen InkJoy 100  
• Schrijfbreedte: 1 mm, medium punt
• Lichaam en dop in de kleur  

van de inkt 
• Revolutionair inkstsysteem:  

snel en gelijkmatig, gebruiksklaar
• Driehoekig lichaam voor meer 

schrijfcomfort
• Superzacht schrijven dankzij 

InkJoy™ technologie
• Niet navulbaar  

957130  blauw  verp/50
957140  rood  verp/50
957150  groen  verp/50
957120  zwart  verp/50
977420  blauw, doos van 100 

stuks (80 + 20 GRATIS)  verp/1
977410  zwart, doos van 100 

stuks (80 + 20 GRATIS)  verp/1

Balpen 045  
• Schrijfbreedte: 1 mm, medium punt
• Dop in de kleur van de inkt
• Zeshoekig lichaam voor meer 

schrijfcomfort
• Ventilerende dop met clip  

2084420  groen  verp/1
2084379  blauw  verp/1
2084413  zwart  verp/1
Blister van 8 stuks
2084422  blauw  verp/1
2084376  zwart  verp/1
2084416  2 x blauw, 2 x zwart,  

2 x rood en 2 x groen 
 verp/1

Balpen Brite  
• Schrijfbreedte: 0,7 mm,  

extra fijne punt
• Met comfortabele grip
• Lange schrijftijd en heldere inkt  

2084374  blauw  verp/1
2084418  zwart  verp/1
Blister van 5 stuks
2084414  blauw  verp/1
2084417  zwart  verp/1
2084412  2 x  zwart, rood,  

groen en blauw
 verp/1

Balpen Flexgrip Ultra Stick  
• Schrijfbreedte: 0,1 mm,  

medium punt
• Rubberen grip voor extra 

schrijfcomfort
• Heldere, solide,  

geheel metalen kogel
• Lubriglide inkt voor  

een soepel schrijven  

5551116  blauw  verp/12
5551109  rood  verp/12
5551123  groen  verp/12
5551093  zwart  verp/12

24531B  blauw  verp/12
24511Z  zwart  verp/12
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Balpen Slider Link-It  
• Schrijfbreedte: 0,6 mm, 

 extra brede punt: 1,4 mm
• Link-it systeem: de balpen kan gekoppeld  

worden aan de Link-it markeerstift en  
de fineliners (onderling combineerbaar)

• Met Viscoglide® technologie: gemakkelijk  
en vlot schrift

• Driehoekig rubberen lichaam 
• Sneldrogende inkt, zelfs op glad papier
• Veegt niet uit, zelfs bij gebruik  

van een markeerstift
• Niet navulbaar
• Milieuvriendelijk productieproces  

154506  oranje  verp/10
154509  roze  verp/10
154502  rood  verp/10
154508  paars  verp/10
154504  groen  verp/10
154510  lichtblauw  verp/10
154503S  blauw  verp/10
154501  zwart  verp/10
154598 opstelbaar etui van 8 stuks: oranje, roze, rood, paars, groen, lichtblauw, blauw en zwart  verp/10

Balpen Slider Memo XB  
• Schrijfbreedte: 0,6 mm, extra brede punt: 1,4 mm
• Met Viscoglide® technologie: gemakkelijk en vlot schrift
• Slijtvaste penpunt uit roestvrij staal
• Ergonomische vormgeving 
• Sneldrogende inkt, zelfs op glad papier
• Veegt niet uit, zelfs bij gebruik van een overlijner
• Met metalen clip
• Niet navulbaar
• Milieuvriendelijk productieproces  

150203  blauw  verp/10
150202  rood  verp/10
150204  groen  verp/10
150201  zwart  verp/10

Balpen Slider Edge  
• Met Viscoglide® technologie: gemakkelijk en vlot schrift
• Driehoekig rubberen lichaam 
• Sneldrogende inkt, zelfs op glad papier
• Veegt niet uit, zelfs bij gebruik van een markeerstift
• Niet navulbaar
• Milieuvriendelijk productieproces  

Schrijfbreedte: 0,4 mm,  
medium punt: 1 mm
152103S  blauw  verp/10
152102S  rood  verp/10
152104S  groen  verp/10
152101S  zwart  verp/10

Schrijfbreedte: 0,6 mm,  
extra brede punt: 1,4 mm
152203S  blauw  verp/10
152202S  rood  verp/10
152204S  groen  verp/10
152201S  zwart  verp/10

Balpen Slider  
• Met Viscoglide® technologie: gemakkelijk en vlot schrift
• Rubberen grip
• Korte droogtijd, zuinig in gebruik
• Vloeiend schrift
• Niet navulbaar
• Milieuvriendelijk productieproces  

Schrijfbreedte: 0,4 mm,  
medium punt: 1 mm
151103S  blauw  verp/10
151102S  rood  verp/10
151104S  groen  verp/10
151101S  zwart  verp/10

Schrijfbreedte: 0,6 mm,  
extra brede punt: 1,4 mm
151203  blauw  verp/10
151202  rood  verp/10
151204  groen  verp/10
151201  zwart  verp/10

Balpen Tops 505 M  
• Schrijfbreedte: 0,5 mm, medium punt: 1 mm
• Transparant lichaam
• Dop en top in de kleur van de inkt
• Slijtvaste penpunt uit roestvrij staal
• Zichtbaar inktniveau
• Niet navulbaar
• Milieuvriendelijk productieproces  

150603  blauw  verp/50
150602  rood  verp/50
150601  zwart  verp/50
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Balpen en Stylus 4 Colours  
• Balpen en stylus 2 in 1
• Schrijfbreedte: 0,4 mm,  

medium punt: 1 mm
• Comfortabele grip
• Navulbaar en intrekbaar
• Ideaal om te typen, sliden, 

navigeren en spelen
• Voorkomt vingerafdrukken  

en krassen op het scherm  
van je tablet of smartphone

• Klassieke kleuren:  
blauw, rood, groen en zwart  

926403  op blister  verp/1
926404  doos van 12 stuks  verp/1

Balpen en Stylus Cristal 2 in 1  
• Schrijfbreedte: 0,4 mm,  

medium punt
• Ideaal om te typen, sliden, 

navigeren en spelen
• Voorkomt vingerafdrukken  

en krassen op het scherm  
van je tablet of smartphone

• Lange schrijflengte  

926388  blauw, doos van 12 stuks  verp/1
902121  zwart, op blister  verp/1

Stylofoor  
• Schrijfbreedte: 0,32 mm, punt: 1 mm
• Extra lange schrijflengte van 8 km  

of 30 000 handtekeningen
• Solide ketting 
• Kleur inkt: 4 x blauw  

918515    verp/1

Stylofoor  
• Kunststof balpen  

op ronde voet
• Nikkelen ketting
• Kleur: zwart  

L982Z    verp/1

Stylofoor Klick-Fix  
• Schrijfbreedte: 0,4 mm,  

medium punt: 1 mm
• Balpen met telesnoer voor bevestiging 

aan kassa, telefoon, in de auto, enz. 
• Voorzien van een zelfklevend 

bevestigingspunt 
• Kleur inkt: blauw
• Navulbaar
• Mileuvriendelijk productieproces  

4120S wit lichaam  verp/1
4121S zwart lichaam  verp/1

Stylofoor  
• Balpen met ketting en ronde voet
• Inclusief 2 vullingen
• Kleur: zwart  

843501    verp/1

Stylofoor Delta  
• Met balpen, robuuste metalen ketting  

en antislipvoetjes
• Kleur: zwart met blauwe accenten  

175134    verp/1

Vullingen, blister van 2 stuks
931778  blauw  verp/1

Vullingen, pak van 12 stuks
0910301  blauw  verp/1
0911502  zwart  verp/1



BIC® Gel-Ocity® Illusion®

Pointe d’écriture Medium 0,7 mm 

Largeur de trait 0,35 mm 

Écriture douce 

Prise en caoutchouc confortable

Rechargeable

943440 box/12
943442 box/12
943443 box/12
943441 box/12
964778 box/12
964846 box/12
944073 box/12

944097 box/12 recharge
944099 box/12 recharge
944100 box/12 recharge
944098 box/12 recharge
944101 box/12 recharge

BIC® Gel-Ocity® Illusion®

943440 box/12
943442 box/12
943443 box/12
943441 box/12
964778 box/12
964846 box/12
944073 box/12

944097 box/12 navulling
944099 box/12 navulling
944100 box/12 navulling
944098 box/12 navulling
944101 box/12 navulling

Uitwisbare gelroller
Medium schrijfpunt: 0,7 mm 

Lijnbreedte: 0,35 mm

Soepel schrijven 

Comfortabele rubberen grip

Navulbaar



NIEUW / NOUVEAU

DÉ INNOVATIE VAN DE WERELDMARKTLEIDER

L‘INNOVATION DU LEADER MONDIAL DU MARCHÉ

De nieuwe Synergy Point: 
Gemaakt uit roestvrij staal.

De nieuwe manier

van schrijven.

Intrekbaar

Schrijfpunt 0,5�mm (F)
= ca. 0,3�mm schrijfbreedte

GEL INKT ROLLER ENCRE GEL

Navulbaar

R tractable

Rubberen grip
Grip caoutchou

Taille bille 0,5�mm (F)
= Écriture ca. 0,3�mm

Rechargeable

Document-echte  
pigmentinkt.

Encre à pigments 
infalsifiable

Le nouveau Synergy Point:
Fabriqué en acier 

inoxydable.

Une nouvelle façon

d‘écrire.
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Gelroller InkJoy medium  
• Schrijfbreedte: 0,7 mm, medium punt
• Met comfortabele grip
• Sneldrogende inkt
• Intrekbaar en navulbaar  

1978308  roze (pink pop)  verp/12
1978313  bosbes (wild berry)  verp/12
1957056  rood (red rush)  verp/12
1978309  paars (charming purple)  verp/12
1957055  groen (luscious green)  verp/12
1978312  turkoois (teal zeal)  verp/12
1978316  lichtblauw (bright blue bliss)  verp/12
1957054  blauw (pure blue joy)  verp/12
1978314  leiblauw (slate blue spin)  verp/12
1957053  zwart (jet black)  verp/12
1978320  etui van 4 stuks: rood, groen, blauw en zwart  verp/1
1978321  etui van 4 stuks: roze, limoengroen, lichtblauw en paars  verp/1
2077176  blauw, doos van 24 stuks (20 + 4 GRATIS)  verp/1
2077177  zwart, doos van 24 stuks (20 + 4 GRATIS)  verp/1

Gelroller Explorer  
• Schrijfbreedte: 0,32 mm,  

medium punt: 0,7 mm
• Wolfraam schrijfkogel
• Lichaam in metallic kleur
• Ergonomische rubberen grip
• Kleur inkt: blauw
• Navulbaar
• In giftbox  

5565557  roze  verp/1
5565540  rood  verp/1
5565533  limoen  verp/1
5565526  turkoois  verp/1
5565519  blauw  verp/1
5565502  grijs  verp/1

Gelroller B2P  
• Schrijfbreedte: 0,39 m,  

medium punt: 0,7 mm
• Gemaakt uit gerecycleerd  

plastic van petflessen
• Wolfraam schrijfkogel
• Met zichtbaar inktniveau
• Uit 89 % gerecycleerd materiaal 

(uitgezonderd verbruiksmateriaal)
• Intrekbaar en navulbaar  

377464  blauw  verp/10
377457  rood  verp/10
377471  groen  verp/10
377440  zwart  verp/10

Vullingen
5585098  blauw  verp/1
5585081  rood  verp/1
5585104  groen  verp/1
5585074  zwart  verp/1

Gelroller Jiffy  
• Schrijfbreedte: 0,3 mm,  

extra fijne punt: 0,5 mm
• Dop in de kleur van de inkt
• Niet navulbaar  

2084419  blauw  verp/1
2084375  zwart  verp/1
Blister van 4 stuks
2084421  blauw  verp/1
2084415  zwart  verp/1
2084411  zwart, rood,  

groen en blauw 
 verp/1

Vullingen
2991202  blauw  verp/12

Gelroller Synergy Point  
• Schrijfbreedte: 0,25 m,  

punt: 0,5 mm
• Lichaam in de kleur van de inkt
• Ergonomische grip 
• Navulbaar  

5585050  blauw  verp/1
5585043  rood  verp/1
5585067  groen  verp/1
5585036  zwart  verp/1

Vullingen
2991202  blauw  verp/12
2991303  rood  verp/12
2991043  groen  verp/12
2991101  zwart  verp/12
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Gelroller G-2 07  
• Met inktcontrolesysteem
• Aangename rubberen grip
• Grip en clip in de kleur van de inkt
• Transparante houder
• Intrekbaar en navulbaar  

Vullingen
2991202  blauw  verp/12
2991303  rood  verp/12
2991043  groen  verp/12
2991101  zwart  verp/12

Gelroller  
• Schrijfbreedte: 0,5 mm
• Lichaam in de kleur van de inkt
• Intrekbaar en niet navulbaar  

Gelroller  
• Schrijfbreedte: 0,5 mm
• Met dop in de kleur van de inkt
• Niet navulbaar  

Gelroller Energel-X BL107  
• Schrijfbreedte: 0,7 mm,  

medium punt
• Sneldrogend
• Ideaal voor linkshandigen
• Transparante houder met rubberen 

grip en plastic clip
• Uit 54 % gerecycleerde plastic
• Intrekbaar en navulbaar  

BL107C  blauw  verp/12
BL107CA  marineblauw  verp/12
BL107B  rood  verp/12
BL107D  groen  verp/12
BL107A  zwart  verp/12
150820  etui van 4 stuks: 

blauw, rood, groen en zwart 
 verp/1

Gelroller Energel BLP77  
• Schrijfbreedte: 0,7 mm, medium punt
• Met permanente inkt, "document proof", 

ideaal voor archiefdoeleinden
• Water- en lichtbestendig
• Navulbaar  

BLP77C  blauw  verp/12
BLP77A  zwart  verp/12

Gelroller Energel RT BL77  
• Schrijfbreedte: 0,7 mm,  

medium punt
• Sneldrogend
• Ideaal voor linkshandigen
• Metalen houder en clip
• Rubberen grip
• Uit 84 % gerecycleerde plastic
• Intrekbaar en navulbaar  

BL77C  blauw  verp/12
BL77CA  marineblauw  verp/12
BL77B  rood  verp/12
BL77D  groen  verp/12
BL77A  zwart  verp/12
150810  etui van 4 stuks: 

blauw, rood, groen en zwart 
 verp/1

Vullingen
LR7-C  blauw  verp/12
LR7CA  marineblauw  verp/12
LR7-B  rood  verp/12
LR7-D  groen  verp/12
LR7-A  zwart  verp/12

Vullingen
LR7-C  blauw  verp/12
LR7CA  marineblauw  verp/12
LR7-B  rood  verp/12
LR7-D  groen  verp/12
LR7-A  zwart  verp/12

Schrijfbreedte: 0,39 mm, medium punt, value pack van 20 stuks (16 + 4 GRATIS)
516477  blauw  verp/1
516460  zwart  verp/1
516484  blauw, rood en zwart  verp/1
516491  blauw, rood, groen en zwart  verp/1

Schrijfbreedte: 0,32 mm, fijne punt,  
value pack van 20 stuks (16 + 4 GRATIS)
0516439  blauw  verp/1
516422  zwart  verp/1
516446  blauw, rood en zwart  verp/1
516453  blauw, rood, groen en zwart  verp/1
Schrijfbreedte: 0,39 mm, medium punt
2605003  blauw  verp/12
2605002  rood  verp/12
2427404  groen  verp/12
2605001  zwart  verp/12
Schrijfbreedte: 0,39 mm, medium punt, neonkleuren
5586453 neongeel   verp/12
5586446 neon abrikoosoranje  verp/12
5586439 neonoranje  verp/12
5586415 neonroze  verp/12
5586422 neonrood  verp/12
5586460 neongroen  verp/12

961044  blauw  verp/12
961028  zwart  verp/12

961010  blauw  verp/12
961013  rood  verp/12
961005  zwart  verp/12
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Gelroller Gel-Ocity  
• Schrijfbreedte: 0,35 mm,  

medium punt: 0,7 mm
• Met kliksysteem
• Vlot schrijven
• Rubberen grip  

Gelroller Gel-Ocity Quick Dry  
• Schrijfbreedte: 0,3 mm,  

medium punt: 0,7 mm
• Met kliksysteem
• Rubberen lichaam
• Modern design  

Gelroller Jetstream  
• Inkt combineert de voordelen  

van gel-inkt (zacht schrift)  
met deze van een balpen 
(onmiddellijk droog en duurzaam)

• Gepigmenteerde inkt,  
water- en lichtbestendig

• Ideaal voor linkshandigen
• Metalen clip
• Rubberen grip
• Intrekbaar en navulbaar  

Schrijfbreedte: 0,35 mm, fijne punt: 0,7 mm
SXN217B  blauw  verp/12
SXN217R  rood  verp/12
SXN217Z  zwart  verp/12
Schrijfbreedte: 0,45 mm, medium punt: 1 mm
SXN210B  blauw  verp/12
SXN210R  rood  verp/12
SXN210Z  zwart  verp/12

Gelroller Jetstream Mix  
• Schrijfbreedte: 0,45 mm,  

medium punt: 1 mm
• Inkt combineert de voordelen van gel-inkt 

(zacht schrift) met deze van een balpen 
(onmiddellijk droog en duurzaam)

• Gepigmenteerde inkt, 
 water- en lichtbestendig

• Ideaal voor linkshandigen
• Ergonomische grip
• Intrekbaar en navulbaar  

S150CB  blauw  verp/10
S150CR  rood  verp/10
S150CG  groen  verp/10
S150CZ  zwart  verp/10

Gelroller Signo RT207  
• Schrijfbreedte: 0,4 mm,  

medium punt: 0,7 mm
• Gepigmenteerde gel-inkt,  

water- en lichtbestendig
• Sneldrogend
• Ergonomische grip
• Intrekbaar en navulbaar  

UMN207B  blauw  verp/12
UMN207R  rood  verp/12
UMN207V  groen  verp/12
UMN207Z  zwart  verp/12
UMN207D  blauw-zwart  verp/12

Vullingen
UMR87B  blauw  verp/12
UMR87R  rood  verp/12
UMR87Z  zwart  verp/12

Vullingen
SXRCIB  blauw  verp/12
SXRCIR  rood  verp/12
SXRCIZ  zwart  verp/12

964777  roze  verp/12
949874  rood  verp/12
964772  paars  verp/12
964771  groen  verp/12
964776  turkoois  verp/12
950442  blauw  verp/12
949873  zwart  verp/12

829158  blauw  verp/12
829159  rood  verp/12
829157  zwart  verp/12
Doos van 20 stuks (16 + 4 GRATIS)
964797  blauw  verp/1
964798  zwart  verp/1



554

9

Gelrollers

R
O

LLE
R

S
 E

N
 V

U
LLIN

G
E

N

Gelroller Jetstream  
• Schrijfbreedte: 0,45 mm, medium punt: 1 mm
• Inkt combineert de voordelen van gel-inkt (zacht schrift)  

met deze van een balpen (onmiddellijk droog en duurzaam)
• Gepigmenteerde inkt, 

water- en lichtbestendig
• Ideaal voor linkshandigen
• Metalen clip
• Navulbaar  

SX210B  blauw  verp/12
SX210R  rood  verp/12
SX210Z  zwart  verp/12

Gelroller Signo Broad  
• Schrijfbreedte: 0,65 mm,  

brede punt: 1 mm
• Permanente gel-inkt,  

water- en lichtbestendig
• De inkt is dekkend op glanspapier, 

gekleurd en zwart papier, 
fotopapier en textiel

• Rubberen grip 
• Clip en grip in de kleur van de inkt
• Niet navulbaar  

UM153B  blauw  verp/12
UM153R  rood  verp/12
UM153V  groen  verp/12
UM153Z  zwart  verp/12

Gelroller Signo "Metallic"  
• Permanente, gepigmenteerde metallic gel-inkt, water- en lichtbestendig
• Het dubbel kogelmechanisme verzekert 1000 m schrift en een regelmatige 

inkttoevoer zonder vlekken, ongeacht de stand van de roller
• De inkt is dekkend op glanspapier, gekleurd en zwart papier, fotopapier en op textiel
• Clip in de kleur van de inkt
• Geventileerde dop
• Niet navulbaar  

Gelroller Signo Broad  
Gel Impact RT  
• Schrijfbreedte: 0,6 mm,  

brede punt: 1 mm 
• Schrijfcomfort dankzij  

een soepele grip
• Wolfraam schrijfkogel
• Punt uit roestvrij staal
• Permanente gepigmenteerde  

gel-inkt, water- en lichtbestendig
• Ideale roller voor het ondertekenen 

van officiële documenten
• Intrekbaar en navulbaar  

UMR152B  blauw  verp/12
UMR152R  rood  verp/12
UMR152Z  zwart  verp/12

Gelroller Signo Gel Grip  
• Schrijfbreedte: 0,4 mm,  

medium punt: 0,7 mm 
• Voorzien van een dubbel 

kogelmechanisme, sneldrogend en 
een geoptimaliseerde schrijflengte

• Gepigmenteerde gel-inkt,  
water- en lichtbestendig

• Grijs metallic lichaam met accenten 
in de kleur van de inkt

• Comfortabele grip
• Clip en grip in de kleur van de inkt
• Navulbaar  

UM151SB  blauw  verp/12
UM151SR  rood  verp/12
UM151SZ  zwart  verp/12

Vullingen
SXRCIB  blauw  verp/12
SXRCIR  rood  verp/12
SXRCIZ  zwart  verp/12

Vullingen
UMR10B  blauw  verp/12
UMR10R  rood  verp/12
UMR10Z  zwart  verp/12

Schrijfbreedte: 0,4 mm,  
medium punt: 0,8 mm
UMA12W wit  verp/12
UMN12SI zilver  verp/12
UMN12GD goud  verp/12

Schrijfbreedte: 0,6 mm, brede punt: 1 mm
UM153W wit  verp/12
UM153S zilver  verp/12
UM153GD goud  verp/12
UM153BR brons  verp/12
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Gelroller Signo Fantastic  
• Schrijfbreedte: 0,45 mm,  

medium punt: 0,7 mm
• Lichaam en dop uit transparante plastic
• Clip in de kleur van de inkt
• Permanente gepigmenteerde gel-inkt, 

water-en lichtbestendig
• Het dubbel kogelmechanisme verzekert  

1000 m schrift en een regelmatige 
inkttoevoer zonder vlekken, ongeacht  
de stand van de roller

• De inkt is dekkend op glanspapier, 
gekleurd en zwart papier, fotopapier  
en op textiel

• Geventileerde dop
• Niet navulbaar  

UM120B  blauw  verp/12
UM120R  rood  verp/12
UM120Z  zwart  verp/12

Gelroller Signo Gelstick  
• Schrijfbreedte: 0,4 mm,  

medium punt: 0,7 mm
• Punt uit roestvrij staal
• Gepigmenteerde permanente  

gel-inkt, water- en lichtbestendig
• Niet navulbaar  

UM170B  blauw  verp/12
UM170R  rood  verp/12
UM170V  groen  verp/12
UM170Z  zwart  verp/12

Gelroller Signo TSI  
• Schrijfbreedte: 0,5 mm,  

medium punt: 0,7 mm
• Warmtegevoelige uitwisbare inkt
• Dubbele gom: inkt uitwisbaar 

met zowel het dopje als met het 
uiteinde van de roller

• Navulbaar  

UF2207K  roze  verp/12
UF2207R  rood  verp/12
UF2207P  paars  verp/12
UF2207V  groen  verp/12
UF2207T  turkoois  verp/12
UF2207B  blauw  verp/12
UF2207N  zwart  verp/12

Gelroller Point Visco  
• Schrijfbreedte: 0,5 mm,  

medium punt
• Revolutionaire inktformule
• Schrijft vlotter, snelle droging, 

vlekbestendig
• Antislip gripzone
• Clip en grip in de kleur van de inkt
• Niet navulbaar  

1099-41  blauw  verp/10
1099-40  rood  verp/10
1099-36  groen  verp/10
1099-46  zwart  verp/10
1099-4  etui van 4 stuks: 

blauw, rood, groen en zwart 
 verp/1

109910 etui van 10 stuks: oranje, 
rood, roze, lila, donkerblauw, 
lichtblauw, lichtgroen, groen, 
bruin en zwart 

 verp/1

Gelroller Exxx  
• Schrijfbreedte: 0,5 mm, medium punt
• Met thermogevoelige uitwisbare gel inkt
• Lichaam in de kleur van de inkt
• Geïntegreerde gum aan het uiteinde van de roller
• Navulbaar  

203841  blauw  verp/1
2038401  rood  verp/1
2038361  groen  verp/1
2038461  zwart  verp/1

Vullingen
UFR227K  roze  verp/12
UFR227R  rood  verp/12
UFR227P  paars  verp/12
UFR227V  groen  verp/12
UFR227T  turkoois  verp/12
UFR227B  blauw  verp/12
UFR227N  zwart  verp/12

Vullingen, blister van 3 stuks
6041301  blauw  verp/1
6046301  zwart  verp/1



FRIXION BALL
Uitwisbare roller / Roller effaçable.
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Meerkleuren gelrollers

Gelroller Jetstream 3-kleuren  
• Permanente roller
• Schrijfbreedte: 1 mm, medium punt
• Sneldrogend
• Ideaal voor linkshandigen
• Gepigmenteerde vloeibare inkt
• Water- en lichtbestendig
• Kleuren: rood, blauw en zwart  

3400BL wit lichaam  verp/10
3400B blauw lichaam  verp/10
3400N zwart lichaam  verp/10

FriXion Ball Clicker, met click indicator op het 
lichaam: wordt geel wanneer in gebruik
417559K  roze  verp/12
417504  rood  verp/12
417535  paars  verp/12
417528  groen  verp/12

Gelroller FriXion Ball  
• Schrijfbreedte: 0,35 mm, 

medium punt: 0,7 mm
• Uitwisbare inkt: schrijf, wis 

met de achterkant van de 
roller en schrijf opnieuw

• Warmtegevoelige inkt, 
wolfraam schrijfkogel

• Ergonomische grip
• Navulbaar  

Vullingen, family pack: etui van 6 stuks
525629  blauw  verp/1
525612  zwart  verp/1
525636  3 x blauw,  

1 x rood en 2 x zwart 
 verp/1

525643  3 x blauw,  
1 x rood, 1 x groen en  
1 x zwart 

 verp/1

Vullingen, doosje van 3 stuks
5505584  abrikoosoranje  verp/12
5358159  oranje  verp/12
5584206  koraalroze  verp/12
5358142  roze  verp/12
5356063  rood  verp/12
5584237  wijnrood  verp/12
5356094  violet  verp/12
5584213  paars  verp/12
5356087  groen  verp/12
5356100  turkoois  verp/12
5584220  hemelsblauw  verp/12
5356070  blauw  verp/12
0018940  blauw, op blister  verp/1
5356056  zwart  verp/12
0018933  zwart, op blister  verp/1
465574  blauw-zwart  verp/12

FriXion Ball, met dop
5580246  abrikoosoranje  verp/12
5358074  oranje  verp/12
5580253  koraalroze  verp/12
5358067  roze  verp/12
2062033  rood  verp/12
5580284  wijnrood  verp/12
2062045  violet  verp/12
5580260  paars  verp/12
2062040  groen  verp/12
2062025  turkoois  verp/12
5580277  hemelsblauw  verp/12
2062026  blauw  verp/12
2062019  zwart  verp/12
7240603  blister van 3 stuks: 

blauw, rood en zwart 
 verp/1

Gelroller FriXion Point  
• Schrijfbreedte: 0,25 mm,  

fijne punt: 0,5 mm
• Uitwisbare inkt: schrijf,  

wis met de achterkant van  
de roller en schrijf opnieuw

• Warmtegevoelige inkt
• Hi-Tecpoint en wolfraam  

schrijfkogel
• Navulbaar  Vullingen, doosje van 3 stuks

402043  roze  verp/12
401992  rood  verp/12
402029  paars  verp/12
402012  groen  verp/12
402036  turkoois  verp/12
402005  blauw  verp/12
401985  zwart  verp/12

Gelroller G-1 Grip  
• Schrijfbreedte: 0,39 mm,  

medium punt
• Rubberen grip in  

de kleur van de inkt 
• Navulbaar  

Gelroller 2185  
• Schrijfbreedte: 0,7 mm,  

fijne punt
• Gel-inkt op waterbasis
• In metaal gevatte punt
• Rubberen grip  

2609003  blauw  verp/12
2609002  rood  verp/12
2609001  zwart  verp/12

399275  roze  verp/12
399220  rood  verp/12
399251  paars  verp/12
399244  groen  verp/12
399268  turkoois  verp/12
399237  blauw  verp/12
399213  zwart  verp/12

2185S zilver  verp/10
B21852 blister van 2 stuks: goud en zilver  verp/10
2185S3A  etui van 3 stuks: zwart, blauw en rood  verp/1
E2185/3 etui van 3 stuks: goud, zilver en brons  verp/1
367000 etui van 5 stuks: goud, zilver, roze metallic, blauw metallic en groen metallic  verp/1
E21855 etui van 5 stuks: zwart, blauw, rood, groen en roze  verp/1

417542  turkoois  verp/12
417511  blauw  verp/12
417498  zwart  verp/12
420856  blauw-zwart  verp/12
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Roller  
• Schrijfbreedte: 0,5 mm
• Vloeibare inkt
• Niet navulbaar  

961060  blauw  verp/12
961064  rood  verp/12
961056  zwart  verp/12

Roller V-Ball V5 en V7  
• Met metalen punt
• Vloeibare inkt
• Zichtbaar inktniveau
• Metalen clip met indicatie  

van de inktkleur
• Schrijflengte ca. 1.600 m
• Niet navulbaar  

Roller Hi-Tecpoint V5 en V7  
• Vloeibare inkt en zichtbaar 

inktniveau  

V7, SCHRIJFBREEDTE: 0,5 MM, FIJNE PUNT: 0,3 MM, 
NAVULBAAR, UIT 71 % GERECYCLEERD MATERIAAL
442889  blauw  verp/10
442872  rood  verp/10
442896  groen  verp/10
442865  zwart  verp/10

Roller Hi-Tecpoint V5 en V7 RT  
• Met naaldpunt
• Vloeibare inkt
• Wolfraam schrijfkogel
• Metalen clip
• Airplane-safe technology,  

anti-lek technologie
• Intrekbaar en navulbaar  

V5, schrijfbreedte: 0,25 mm, punt: 0,5 mm
5342882  blauw  verp/12
5342875  rood  verp/12
5342899  groen  verp/12
5342868  zwart  verp/12
V7, schrijfbreedte: 0,35 mm, punt: 0,7 mm
5342967  blauw  verp/12
5342950  rood  verp/12
5342974  groen  verp/12
5342943  zwart  verp/12

Roller Hi-Tecpoint V5 en V7 Grip  
• Met naaldpunt
• Zichtbaar inktniveau
• Wolfraam schrijfkogel voor zacht 

schrift
• Rubberen grip voor een nog beter 

schrijfcomfort
• Niet navulbaar  

V5, schrijfbreedte: 0,3 mm, punt: 0,5 mm
2045203  blauw  verp/12
2045302  rood  verp/12
2045401  groen  verp/12
2045104  zwart  verp/12
V7, schrijfbreedte: 0,4 mm, punt: 0,7 mm
2047207  blauw  verp/12
2047306  rood  verp/12
2047405  groen  verp/12
2047108  zwart  verp/12

Roller Ball R50 en R56  
• Top in de kleur van de inkt
• Met plastic punt
• Uit 76 % gerecycleerd materiaal
• Groen lichaam
• Niet navulbaar  

V5, schrijfbreedte: 0,3 mm, punt: 0,5 mm
2230003  blauw  verp/12
2230002  rood  verp/12
2230004  groen  verp/12
2230001  zwart  verp/12
V7, schrijfbreedte: 0,4 mm, punt: 0,7 mm
2229003  blauw  verp/12
2229002  rood  verp/12
2229004  groen  verp/12
2229001  zwart  verp/12

V5, SCHRIJFBREEDTE: 0,3 MM, PUNT: 0,5 MM,  
NAALDPUNT, NIET NAVULBAAR
Per stuk
2227003  blauw  verp/12
2227002  rood  verp/12
2227004  groen  verp/12
2227001   zwart  verp/12
Value pack van 20 stuks (16 + 4 GRATIS)
516514  blauw  verp/1
516507  zwart  verp/1
516521  blauw, rood en zwart  verp/1

V7, SCHRIJFBREEDTE: 0,4 MM, PUNT: 0,7 MM,  
NAALDPUNT, NIET NAVULBAAR
Per stuk
2228003  blauw  verp/12
2228002  rood  verp/12
2228004  groen  verp/12
2228001  zwart  verp/12
Value pack van 20 stuks (16 + 4 GRATIS)
516545  blauw  verp/1
516538  zwart  verp/1
516552  blauw, rood en zwart  verp/1

R56, schrijfbreedte: 0,3 mm, fijne punt
R56B  blauw  verp/12
R56R  rood  verp/12
R56V  groen  verp/12
R56Z  zwart  verp/12
R50, schrijfbreedte: 0,4 mm, medium punt
R50B  blauw  verp/12
R50R  rood  verp/12
R50V  groen  verp/12
R50Z  zwart  verp/12
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Roller Eye Micro, Fine en Broad
• Punt uit roestvrij staal
• Met zichtbaar inktniveau 
• Gepigmenteerde inkt
• Water- en lichtbestendig
• Niet navulbaar  

Micro, schrijfbreedte: 0,3 mm, punt: 0,5 mm
UB150B  blauw  verp/12
UB150R  rood  verp/12
UB150V  groen  verp/12
UB150Z  zwart  verp/12
Fine, schrijfbreedte: 0,5 mm, punt: 0,7 mm
UB157O  oranje  verp/12
UB157K  roze  verp/12
UB157R  rood  verp/12
UB157DR  bordeaux  verp/12
UB157P  paars  verp/12
UB157LV  lichtgroen  verp/12
UB157V  groen  verp/12
UB157LB  turkoois  verp/12
UB157B  blauw  verp/12
UB157Z  zwart  verp/12
UB157/5 etui van 5 stuks: blauw, rood, 

groen, paars en zwart 
 verp/1

Broad, schrijfbreedte: 0,85 mm, punt: 1 mm
UB150-R  rood  verp/12
UB150-B  blauw  verp/12
UB150-N  zwart  verp/12

Roller Vision Elite 200 en 205  
• Gepigmenteerde vloeibare inkt
• Met zichtbaar inktniveau
• Onuitwisbare inkt,  

water- en lichtbestendig
• Ideaal voor het ondertekenen van 

cheques en officiële documenten, 
onuitwisbaar

• Metalen clip
• Top van de dop in de kleur  

van de inkt
• Airplane-safe technology,  

anti-lek technologie
• Navulbaar  

Schrijfbreedte: 0,4 mm, punt: 0,5 mm
UB205B  blauw  verp/12
UB205R  rood  verp/12
UB205Z  zwart  verp/12
UB205BZ  blauw-zwart  verp/12
Schrijfbreedte: 0,6 mm, punt: 0,8 mm
UB200R  rood  verp/12
UB200P  paars  verp/12
UB200V  groen  verp/12
UB200B  blauw  verp/12
UB200Z  zwart  verp/12
UB200BZ  blauw-zwart  verp/12

Vullingen
UBR90B  blauw  verp/12
UBR90R  rood  verp/12
UBR90Z  zwart  verp/12

Roller Air Micro en Fine  
• Zacht schrijven dankzij rubberen 

bescherming van de punt
• Kleurvaste en permanente inkt
• Schrijft in alle posities en hoeken
• Water- en lichtbestendig
• Niet navulbaar  

Micro, schrijfbreedte: 0,5 mm, fijne punt
UB188MB  blauw  verp/12
UB188MR  rood  verp/12
UB188MN  zwart  verp/12
Fine, schrijfbreedte: 0,7 mm, medium punt
UBA188B  blauw  verp/12
UBA188R  rood  verp/12
UBA188N  zwart  verp/12

Roller EASYstart  
• Schrijfbreedte: 0,5 mm,  

medium punt
• Uitwisbare blauwe inkt
• Gemakkelijk om te leren schrijven
• Ergonomische rubberen grip
• Geventileerde dop
• Navulbaar
• Op blister  

Voor linkshandigen
B468373 roze/roze  verp/3
B468403 limoen/groen  verp/3
B468343 blauw/blauw  verp/3
B476863 neonroze/zilver  verp/3
B476833 neonblauw/zilver  verp/3
Voor linkshandigen, graffiti look
B532473 roze  verp/3
B532453 blauw  verp/3
Voor rechtshandigen
B468525 geel/oranje  verp/5
B468555 oranje/grijs  verp/5
B468465 roze/roze  verp/5
B468495 limoen/groen  verp/5
B468435 blauw/blauw  verp/5
B476925 neonroze/zilver  verp/5
B476985 neongeel/zilver  verp/5
B476955 groen/zilver  verp/5
B476895 neonblauw/zilver  verp/5
Voor rechtshandigen, graffiti look
B532515 roze  verp/5
B532535 groen  verp/5
B532495 blauw  verp/5

VULLINGEN, BLAUWE INKT
Doos van 3 stuks
687041 schrijfbreedte: 0,3 mm  verp/1
6890041 schrijfbreedte: 0,5 mm  verp/1
Blister van 6 stuks
B473721 schrijfbreedte: 0,3 mm  verp/10
B473741 schrijfbreedte: 0,5 mm  verp/10
Doos van 20 stuks
6894120 schrijfbreedte: 0,5 mm  verp/1

Roller Bionic  
• Schrijfbreedte: 0,4 mm, fijne punt
• Zachte gripzone
• Met zichtbaar inktniveau
• Navulbaar  

200841  blauw  verp/5
200840  rood  verp/5
200836  groen  verp/5
200846  zwart  verp/5

Vullingen
2008041  blauw  verp/5
2008040  rood  verp/5
2008036  groen  verp/5
2008046  zwart  verp/5
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Liquid-ink rollers

Roller Bionic Worker  
• Schrijfbreedte: 0,5 mm, medium punt
• Ergonomische, soepele en aangename grip
• Oranje lichaam
• Niet navulbaar  

Roller Be Fab  
• Schrijfbreedte: 0,5 mm, medium punt
• Breed lichaam
• Uitwisbaar
• Kleur inkt: blauw
• Lichaam in geassorteerde kleuren: roze,  

watermeloen, limoen, munt, blauw en zwart
• Navulbaar  

Roller Be Crazy  
• Schrijfbreedte: 0,5 mm, medium punt
• Smal lichaam
• Uitwisbaar
• Kleur inkt: blauw
• Lichaam in geassorteerde kleuren: roze, watermeloen, 

limoen, munt, blauw en zwart
• Navulbaar  

Roller Worker Colorful  
• Schrijfbreedte: 0,5 mm, medium punt
• Ergonomische grip
• Lichaam in de kleur van de inkt
• Niet navulbaar  

Roller One Business  
• Schrijfbreedte: 0,6 mm, medium punt: 0,8 mm
• Super-Flow systeem voor constante inkttoevoer
• Grote inktvulling met indicator
• Ergonomische rubberen grip
• Met metalen clip
• Cap-off: inkt droogt niet uit,  

zelfs niet na 2 à 3 dagen zonder dopje
• Milieuvriendelijk productieproces  

1830020  rood  verp/10
183008  paars  verp/10
1830040  groen  verp/10
1830030  blauw  verp/10
1830010  zwart  verp/10
183094  etui van 4 stuks: blauw, rood, groen en zwart  verp/1

Roller Breeze  
• Schrijfbreedte: 0,6 mm, medium punt: 0,8 mm
• Ergonomische en driehoekige softgripzone
• Voor zowel rechts- en linkshandigen
• Schrijft gemakkelijk en droogt snel 
• Uit gerecycleerd plastic
• Uitwisbare blauwe inkt
• Navulbaar, geleverd met 2 navullingen

6050345 roze lichaam  verp/1
6050445 watermeloen lichaam  verp/1
6050545 limoen lichaam  verp/1
6050645 munt lichaam  verp/1
6050245 blauw lichaam  verp/1
6050145 zwart lichaam  verp/1

6040345 roze lichaam  verp/1
6040445 watermeloen lichaam  verp/1
6040545 limoen lichaam  verp/1
6040645 munt lichaam  verp/1
6040245 blauw lichaam  verp/1
6040145 zwart lichaam  verp/1

Vullingen, pak van 5 stuks
185203  blauw  verp/1

188849 zwart/wit lichaam  verp/1
188809 zwart/roze lichaam  verp/1
188812 zwart/grijs lichaam  verp/1

201841  blauw  verp/10
201840  rood  verp/10
201836  groen  verp/10
201846  zwart  verp/10
20184  etui van 4 stuks:  

blauw, rood, groen en zwart 
 verp/5

201941  blauw  verp/10
201940  rood  verp/10
201936  groen  verp/10
201946  zwart  verp/10
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Liquid-ink rollers

Vulpennen

Vulpen Pelikano Junior  
• Ideaal om te leren schrijven  

met een vulpen
• Ergonomische grip
• Doorzichtige kleuren
• Met naametiketjes voor 

personalisatie
• Kleur inkt: blauw
• Stevige, flexibele penpunt
• Speciaal antirol profiel op de dop 

en het lichaam waardoor de pen 
niet kan wegrollen  

940882 rood lichaam  verp/1
924886 turkoois lichaam  verp/1
940874 blauw lichaam  verp/1

Vulpen Pelikano  
• Met metalen dop
• Penpunt uit roestvrij edelstaal
• Met zachte gripzone voor een 

onvermoeibaar schrijfplezier
• Kleur inkt: blauw  

Vullingen, blister met 2 doosjes van 5 stuks
960575    blauw  verp/1

Voor linkshandigen
802932 blauw lichaam  verp/1
803014 rood lichaam  verp/1
802970 groen lichaam  verp/1
803038 zwart lichaam  verp/1

Voor rechtshandigen
803007 rood lichaam  verp/1
802963 groen lichaam  verp/1
803021 zwart lichaam  verp/1

Roller Classic  
• Schrijfbreedte: 0,9 mm, medium punt
• Zachte driekantige grip voor het beste comfort
• Met 2 navullingen en een inktwisser
• Geassorteerde kleuren: blauw en rood lichaam
• Op blister  

221310    verp/12

Roller Twist  
• Schrijfbreedte: 1 mm, fijne punt
• Ergonomische grip, dankzij 

gedraaide vormgeving
• Universeel: rechts- en linkshandig
• Uitwisbare blauwe inkt
• Inclusief 2 navullingen  

804202 roze lichaam, in een doosje  verp/1
811286 lichtblauw lichaam, op blister  verp/1
947432 zilver lichaam, in een doosje  verp/1

Roller Griffix  
• Schrijfbreedte: 1 mm,  

fijne punt
• Met innovatieve, 

kindvriendelijke grip
• Ideaal als voorbereiding op  

de vulpen: aanleren van 
vloeiende schrijfbewegingen

• Uitwisbare blauwe inkt
• Navulbaar
• Inclusief 2 navullingen
• Op blister  

Voor rechtshandigen
928119 roze lichaam  verp/1
928093 rood lichaam  verp/1
962339 groen lichaam  verp/1
928051 blauw  lichaam  verp/1

Voor linkshandigen
928127 roze lichaam  verp/1
928101 rood lichaam  verp/1
963930 groen lichaam  verp/1
928069 blauw lichaam  verp/1

Vulpen Griffix  
• Optimale ondersteuning van  

de driepuntsgreep dankzij  
het innovatieve gripprofiel

• Met venstertje om het  
inktniveau te controleren

• Kleur inkt: blauw
• Inclusief navulling
• Op blister  

Voor linkshandigen
928044 roze lichaam  verp/1
928028 rood lichaam  verp/1
962322 groen lichaam  verp/1
927988 blauw lichaam  verp/1

Voor rechtshandigen
928036 roze lichaam  verp/1
928010 rood lichaam  verp/1
962278 groen lichaam  verp/1
927970 blauw  lichaam  verp/1

Vulpen Twist  
• Roestvrij stalen medium penpunt
• Ergonomische grip,  

dankzij gedraaide vormgeving
• Kleur inkt: blauw
• Voor rechts- en linkshandigen
• Inclusief 2 navullingen
• Op blister  

811446 white pearl (wit) lichaam  verp/1
806268 girly rose (roze) lichaam  verp/1
811262 frosted blue (lichtblauw) lichaam  verp/1
946814 zwart lichaam  verp/1
811408 pure gold (goud) lichaam  verp/1
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Vulpen Classic  
• Met iridium penpunt
• Zachte driekantige grip voor het beste comfort
• Kleur inkt: koningsblauw
• Geassorteerde kleuren: rood en blauw  lichaam  
• Op blister

222210   verp/12

Vulpen Cosmic  
• Met iridium penpunt uit roestvrij staal
• Uitwisbaar en overschrijfbaar 
• Kleur inkt: koningsblauw
• Voor rechtshandigen
• Navulbaar
• Op blister   

M220012 blauw lichaam  verp/20
M220013 roze lichaam  verp/20

Vulpen V-Pen Silver  
• Met vloeibare inkt 
• Top in de kleur van de inkt
• Met zichtbaar inktniveau
• Medium penpunt
• Niet navulbaar  

0728306  rood  verp/12
0728443  groen  verp/12
0728245  turkoois  verp/12

0728207  blauw  verp/12
0728108  zwart  verp/12

Vulpen Explorer  
• Penpunt uit roestvrij staal
• Lichaam in metallic kleur
• Kleur inkt: blauw
• Navulbaar met standaard 

intkpatronen
• In giftbox  

5565137 roze lichaam  verp/1
5565120 rood lichaam  verp/1
5565113 limoen lichaam  verp/1

5565106 turkoois lichaam  verp/1
5565090 blauw lichaam  verp/1
5565083 grijs lichaam  verp/1

Vulpen Be Fab  
• Schrijfbreedte: 0,5 mm,  

medium punt
• Breed lichaam
• Uitwisbaar
• Kleur inkt: blauw
• Lichaam in geassorteerde kleuren: 

roze, watermeloen, limoen, munt, 
blauw en zwart

• Navulbaar  

Vulpen Be Crazy  
• Schrijfbreedte: 0,5 mm,  

medium punt
• Smal lichaam
• Uitwisbaar
• Kleur inkt: blauw
• Lichaam in geassorteerde kleuren: 

roze, watermeloen, limoen, munt, 
blauw en zwart

• Navulbaar  

Vulpen EASYbuddy  
• Schrijfbreedte: 0,5 mm,  

medium punt
• Met zichtbaar inktniveau
• Ergonomische rubberen grip
• Inclusief 1 inktpatroon
• Voor kinderen tussen 8 en 10 jaar  

5031341 paars/magenta lichaam  verp/1
5031541 koraal/rood lichaam  verp/1
5031641 groen/limoengroen lichaam  verp/1
5031241 donkerblauw/lichtblauw lichaam  verp/1
5031141 zwart/limoengroen lichaam  verp/1
5031441 zwart/blauw lichaam  verp/1

5040345 roze lichaam  verp/1
5040445 watermeloen lichaam  verp/1
5040545 limoen lichaam  verp/1
5040645 munt lichaam  verp/1
5040245 blauw lichaam  verp/1
5040145 zwart lichaam  verp/1

5050345 roze lichaam  verp/1
5050445 watermeloen lichaam  verp/1
5050545 limoen lichaam  verp/1
5050645 munt lichaam  verp/1
5050245 blauw lichaam  verp/1
5050145 zwart lichaam  verp/1
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Parker

Inktpatronen Lamy  
• Geschikt voor  

Lamy vulpennen
• Dubbel formaat
• Kleur: koningsblauw
• Glazen pot van 25 stuks  

105908   verp/1

Inktpatronen  
• Standaardformaat
• Kleur: koningsblauw
• Glazen pot van 100 stuks  

156372   verp/1

Inktpatronen 4001    
Doosje van 6 stuks
TP6K roze  verp/10
TP6R rood  verp/10
TP6P paars  verp/10
TP6T turkoois  verp/10
TP6B koningsblauw  verp/10
TP6Z zwart  verp/10
TP6BZ blauw-zwart  verp/10
Glazen pot, blauw
154963 30 stuks  verp/1
104406 50 stuks  verp/1

Inktpatronen 4001  
• Dubbel formaat
• Kleur: koningsblauw
• Doosje van 5 stuks  

GTP5B   verp/10

Inktpatronen 
4001  
• Dubbel formaat
• Kleur:  

koningsblauw
• Met motief
• Etui van 5 stuks  

Inktpatronen Griffix  
• Dubbel formaat
• Kleur: koningsblauw
• Blister met 2 doosjes van 5 stuks  

960559   verp/8

Vulpeninkt 4001  
• Glazen flesje van 30 ml  

78B koningsblauw  verp/1
78Z zwart  verp/1

Balpen Vector  
• Medium punt
• Houder uit kunststof  

met metalen clip
• Met drukknopmechanisme
• Navulbaar
• In giftbox  

2025457 wit  verp/1
2025453 rood  verp/1
2025596 paars  verp/1
2025751 smaragdgroen  verp/1
2025419 blauw  verp/1
2025442 zwart  verp/1
2025445 Stainless Steel  verp/1

Roller Vector  
• Medium punt
• Houder uit kunststof  

met metalen clip
• Navulbaar
• In giftbox  

2025456 wit  verp/1
2025452 rood  verp/1
2025595 paars  verp/1
2025680 smaragdgroen  verp/1
2025418 blauw  verp/1
2025441 zwart  verp/1
2025444 Stainless Steel  verp/1

Vulpen Vector  
• Houder uit kunststof  

met metalen clip
• Voorzien van een edelstalen 

penpunt
• Navulbaar
• In giftbox  

Fijne punt
2025454 wit  verp/1
2025420 rood  verp/1
2025593 paars  verp/1
2025460 smaragdgroen  verp/1
2025446 blauw  verp/1
2025379 zwart  verp/1
2025443 Stainless Steel  verp/1
Medium punt
2025455 wit  verp/1
2025451 rood  verp/1
2025594 paars  verp/1
2025895 smaragdgroen  verp/1
2025447 blauw  verp/1
2025380 zwart  verp/1
2026687 Stainless Steel  verp/1

338293    verp/20
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Balpen Jotter  
• Met clip en drukknop
• Iconische edelstalen houder
• Navulbaar
• Kleur inkt: blauw  

In giftbox
1953189 Chelsea Orange CT (oranje) verp/1
1953187 Kensington Red CT (rood) verp/1
1953190 Victoria Violet CT (lila) verp/1
1953192 Portobelle Purple CT (paars) verp/1
1953191 Waterloo Blue CT (lichtblauw) verp/1
1953186 Royal Blue CT (donkerblauw) verp/1
1953184 Bond Street Black CT (zwart verp/1

Op blister
1953242 Chelsea Orange CT (oranje) verp/1
1953241 Kensington Red CT (rood) verp/1
1953244 Victoria Violet CT (lila) verp/1
1953246 Portobello Purple CT (paars) verp/1
1953245 Waterloo Blue CT (lichtblauw) verp/1
1953209 Royal Blue CT (donkerblauw) verp/1
1953207 Bond Street Black CT (zwart) verp/1

Balpen Jotter Originals  
• Medium punt: 1 mm
• Met dop en drukknop
• Sober en licht van gewicht
• Kleur inkt: blauw
• Navulbaar
• Op blister  

2096874 wit lichaam  verp/6
2076056 geel lichaam  verp/6
2076054 oranje lichaam  verp/6
2075996 roze lichaam  verp/6
2096857 rood lichaam  verp/6
2076058 groen lichaam  verp/6
2076052 blauw lichaam  verp/6
2096873 zwart lichaam  verp/6

Roller Jotter Originals  
• Fijne punt: 0,7 mm
• Met clip
• Kleur inkt: zwart
• Navulbaar
• Op blister  

2096887 wit lichaam  verp/6
2096890 geel lichaam  verp/6
2096892 oranje lichaam  verp/6
2096891 magenta lichaam  verp/6
2096888 rood lichaam  verp/6
2096889 blauw lichaam  verp/6
2096886 zwart lichaam  verp/6

Vulpen Jotter Originals  
• Medium punt: 1 mm
• Met clip
• Kleur inkt: blauw en zwart
• Navulbaar
• Op blister  

2096871 wit lichaam  verp/6
2096859 geel lichaam  verp/6
2096881 oranje lichaam  verp/6
2096860 magenta lichaam  verp/6
2096872 rood lichaam  verp/6
2096858 blauw lichaam  verp/6
2096430 zwart lichaam  verp/6

In giftbox
1953170 CT verp/1
1953182 GT verp/1

Op blister
1953205 CT verp/1
1953206 GT verp/1

Vulpen Jotter  
• Medium punt
• Met clip
• Iconische edelstalen houder
• Navulbaar  
• In giftbox

CT
2030949 Kensington Red (rood)  verp/1
2030950 Royal Blue (blauw)  verp/1
2030947 Bond Street Black (zwart)  verp/1
2030946 Stainless Steel (staal)  verp/1
GT
2030948 Stainless Steel Golden (staal)  verp/1

Roller Jotter  
• Fijne punt
• Uit roestvrij staal
• Met dop
• Kleur inkt: zwart
• Navulbaar
• In giftbox  

CT
2089229 Kensington Red (rood)  verp/1
2089228 Royal Blue (blauw)  verp/1
2089230 Bond Street Black (zwart)  verp/1
2089226 Stainless Steel (staal)  verp/1
GT
2089227 Stainless Steel Golden (staal)  verp/1

Vulpotlood Jotter Stainless Steel CT  
• Met clip en drukknop
• Iconische edelstalen houder
• In giftbox  

1953381   verp/1

Balpen Jotter Stainless Steel  
• Met clip en drukknop
• Iconische edelstalen houder
• Hoogglanzende, edelstalen pijlpenpunt
• Navulbaar
• Kleur inkt: blauw  
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Balpen Jotter Premium  
• Met clip en drukknop
• Iconische edelstalen houder
• Met een lasergegraveerde  

afwerking op de edelstalen dop
• Navulbaar
• Kleur inkt: blauw
• In giftbox  

Balpen Jotter XL  
• Medium punt
• Met clip en drukknop
• Iconische edelstalen matte houder
• Navulbaar
• Kleur inkt: blauw
• In giftbox  

IM  
• Uiterst professioneel  

en betrouwbaar
• Aantrekkelijk, gepolijst  

en gerenommeerd
• Duurzame punt in roestvrij staal
• Afwerkingen die verwijzen naar  

de rijke traditie van Parker
• Betrouwbare schrijfervaring

Balpen, in giftbox, kleur inkt: blauw
1931675 wit CT  verp/1
2074031 rood Ignite CT  verp/1
1931634 lichtpaars CT  verp/1
1931669 lichtblauw CT  verp/1
1931668 blauw CT  verp/1
2073476 blauw Origin CT  verp/1
1931671 donkerbruin CT  verp/1
1931665 zwart CT  verp/1
1931666 zwart GT  verp/1
1931670 metaal GT  verp/1
Balpen, op blister, kleur inkt: blauw
1975564 lichtblauw CT  verp/1
1975561 donkerbruin CT  verp/1
1975554 zwart CT  verp/1
1975556 zwart GT  verp/1
1975559 metaal GT  verp/1

Roller, in giftbox, kleur inkt: zwart
1931674 wit CT  verp/1
2074032 rood Ignite CT  verp/1
1931635 lichtpaars CT  verp/1
1931662 lichtblauw CT  verp/1
1931661 blauw CT  verp/1
2073477 blauw Origin CT  verp/1
1931664 donkerbruin CT  verp/1
1931658 zwart CT  verp/1
1931659 zwart GT  verp/1
1931663 metaal GT  verp/1
Roller, op blister, kleur inkt: zwart
1975544 lichtblauw CT  verp/1
1975543 donkerbruin CT  verp/1
1975540 zwart CT  verp/1
1975541 zwart GT  verp/1
1975542 metaal GT  verp/1

Vulpen, in giftbox, fijne punt,  
kleur inkt: blauw
1931672 wit CT  verp/1
2073479 rood Ignite CT  verp/1
1931632 lichtpaars CT  verp/1
1931648 lichtblauw CT  verp/1
1931647 blauw CT  verp/1
2073474 blauw Origin CT  verp/1
1931650 donkerbruin CT  verp/1
1931644 zwart CT  verp/1
1931645 zwart GT  verp/1
1931649 metaal GT  verp/1
Vulpen, in giftbox, medium punt,  
kleur inkt: blauw
1931673 wit CT  verp/1
2073478 rood Ignite CT  verp/1
1931633 lichtpaars CT  verp/1
1931655 lichtblauw CT  verp/1
1931654 blauw CT  verp/1
2073473 blauw Origin CT  verp/1
1931657 donkerbruin CT  verp/1
1931651 zwart CT  verp/1
1931652 zwart GT  verp/1
1931656 metaal GT  verp/1
Vulpen, op blister, medium punt,  
kleur inkt: blauw
1975551 lichtblauw CT  verp/1
1975550 donkerbruin CT  verp/1
1975549 metaal GT  verp/1
1975547 zwart CT  verp/1
1975548 zwart GT  verp/1

IM Premium  
• Uiterst professioneel  

en betrouwbaar
• Aantrekkelijk, gepolijst  

en gerenommeerd
• Duurzame punt in roestvrij staal
• Afwerkingen die verwijzen naar  

de rijke traditie van Parker
• Betrouwbare schrijfervaring
• Geanodiseerd aluminium
• Versierd met een modern motief  

en gegraveerd met tijdloze  
grafische tinten  

Roller, in giftbox, kleur inkt: zwart
1931639 donkerpaars CT  verp/1
1931642 groen CT  verp/1
1931690 blauw CT  verp/1
2074161 Midnight Astral CT  

(donkerblauw) 
 verp/1

1931678 bruin CT  verp/1
2074145 metaal Persuit CT (grijs)  verp/1
1931660 zwart GT  verp/1
1931686 zilver GT  verp/1
Roller, op blister, kleur inkt: zwart
1975546 blauw CT  verp/1

Vulpen, in giftbox, fijne punt,  
kleur inkt: blauw
1931636 donkerpaars CT  verp/1
1931640 groen CT  verp/1
1931688 blauw CT  verp/1
2074147 Midnight Astral CT  

(donkerblauw) 
 verp/1

1931676 bruin CT  verp/1
2074142 metaal Persuit CT (grijs)  verp/1
1931646 zwart GT  verp/1
1931684 zilver GT  verp/1
Vulpen, in giftbox, medium punt,  
kleur inkt: blauw
1931637 donkerpaars CT  verp/1
1931641 groen CT  verp/1
1931689 blauw CT  verp/1
2074146 Midnight Astral CT  

(donkerblauw) 
 verp/1

1931677 bruin CT  verp/1
2074141 metaal Persuit CT (grijs)  verp/1
1931653 zwart GT  verp/1
1931685 zilver GT  verp/1

CT
1953201 Carlisle Brown Prinstripe (bruin) verp/1
1953194 Tower Grey Diagonal (grijs) verp/1
1953199 Oxford Grey Pinstripe (grijs) verp/1
1953195 Bond Street Black Grid (zwart) verp/1
1953197 Stainless Steel Diagonal (staal) verp/1
GT
1953203 West End Brushed (bruin) verp/1
1953202 Bond Street Black (zwart) verp/1

CT
2068511 groen  verp/1
2068359 blauw  verp/1
2068360 grijs  verp/1
2068358 zwart  verp/1

Balpen, in giftbox, kleur inkt: blauw
1931638 donkerpaars CT  verp/1
1931643 groen CT  verp/1
1931691 blauw CT  verp/1
2074150 Midnight Astral CT  

(donkerblauw) 
 verp/1

1931679 bruin CT  verp/1
2074144 metaal Persuit CT (grijs)  verp/1
1931667 zwart GT  verp/1
1931687 zilver GT  verp/1
Balpen, op blister, kleur inkt: blauw
1975574 blauw CT  verp/1
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Urban  
• Onderscheidende stijl  

met opmerkelijke prestaties
• Golvend ontwerp
• In giftbox

Balpen, kleur inkt: blauw
1931582 Vibrant Magenta CT  verp/1
1931577 Vibrant Blue CT  verp/1
1931581 Nightsky Blue CT  verp/1
1931579 Black Cab CT  verp/1
1931575 Muted Black CT  verp/1
1931576 Muted Black GT  verp/1
1931580 Metro Metallic CT  verp/1

Roller, kleur inkt: zwart
1931590 Vibrant Magenta CT  verp/1
1931585 Vibrant Blue CT  verp/1
1931589 Nightsky Blue CT  verp/1
1931587 Black Cab CT  verp/1
1931583 Muted Black CT  verp/1
1931584 Muted Black GT  verp/1
1931588 Metro Metallic CT  verp/1

Vulpen, fijne punt, kleur inkt: blauw
1931599 Vibrant Magenta CT  verp/1
1931594 Vibrant Blue CT  verp/1
1931598 Nightsky Blue CT  verp/1
1931596 Black Cab CT  verp/1
1931592 Muted Black CT  verp/1
1931593 Muted Black GT  verp/1
1931597 Metro Metallic CT  verp/1
Vulpen, medium punt, kleur inkt: blauw
1931607 Vibrant Magenta CT  verp/1
1931602 Vibrant Blue CT  verp/1
1931606 Nightsky Blue CT  verp/1
1931604 Black Cab CT  verp/1
1931600 Muted Black CT  verp/1
1931601 Muted Black GT  verp/1
1931605 Metro Metallic CT  verp/1

Urban Premium  
• Onderscheidende stijl  

met opmerkelijke prestaties
• Golvend ontwerp
• Geanodiseerd materiaal
• Afgewerkt met chromen details
• In giftbox

Balpen, kleur inkt: blauw
1931611 Pearl Metal CT  verp/1
1931627 Orange CT  verp/1
1931623 Violet CT  verp/1
1931569 Dark Purple CT  verp/1
1931619 Green CT  verp/1
1931565 Dark Blue CT  verp/1
1931615 Ebony Metal CT  verp/1
1931578 Silvered powder CT  verp/1
1931573 Aureate powder GT  verp/1

Vulpen, fijne punt, kleur inkt: blauw
1931609 Pearl Metal CT  verp/1
1931625 Orange CT  verp/1
1931621 Violet CT  verp/1
1931567 Dark Purple CT  verp/1
1931617 Green CT  verp/1
1931563 Dark Blue CT  verp/1
1931613 New Ebony Metal CT  verp/1
1931595 Silvered powder CT  verp/1
1931571 Aureate powder GT  verp/1
Vulpen, medium punt, kleur inkt: blauw
1931608 Pearl Metal CT  verp/1
1931624 Orange CT  verp/1
1931620 Violet CT  verp/1
1931568 Dark Purple CT  verp/1
1931616 Green CT  verp/1
1931564 Dark Blue CT  verp/1
1931612 New Ebony Metal CT  verp/1
1931603 Silvered powder CT  verp/1
1931572 Aureate powder GT  verp/1

Roller, kleur inkt: zwart
1931610 Pearl Metal CT  verp/1
1931626 Orange CT  verp/1
1931622 Violet CT  verp/1
1931570 Dark Purple CT  verp/1
1931618 Green CT  verp/1
1931566 Dark Blue CT  verp/1
1931614 Ebony Metal CT  verp/1
1931586 Silvered powder CT  verp/1
1931574 Aureate powder GT  verp/1

IM Premium Chiselled  
• Uiterst professioneel en betrouwbaar
• Aantrekkelijk, gepolijst en gerenommeerd
• Duurzame punt in roestvrij staal
• Afwerkingen die verwijzen naar de rijke traditie van Parker
• Betrouwbare schrijfervaring
• Donkerbruin met een tastbaar visueel gebeeldhouwd motief met chromen afwerking
• Donkere espressokleurige lak met chromen afwerking  

Balpen, kleur inkt: blauw
1931683 in giftbox  verp/1
1975567 op blister  verp/1

Vulpen, in giftbox, kleur inkt: blauw
1931681 fijne punt  verp/1
1931680 medium punt  verp/1
Vulpen, op blister, kleur inkt: blauw
1975552 medium punt  verp/1

Roller, kleur inkt: zwart
1931682 in giftbox  verp/1
1975545 op blister  verp/1



567

9

LU
X

E
 S

C
H

R
IJF

W
A

R
E

N
Parker

Waterman

Vullingen voor balpen  
• Op blister  

Fijne punt
1964016 blauw   verp/12
1964017 zwart   verp/12
Medium punt
S094449 blauw  verp/12
S094448 zwart  verp/12

Vullingen voor roller  
• Fijne punt
• Op blister  

1964018 blauw  verp/12
1964019 zwart  verp/12

Inktpatronen Standard 23  
• Klein formaat
• Pak van 8 stuks  

52027B blauw Florida  verp/1
52027BZ blauw-zwart  verp/1
52027Z zwart  verp/1

Quink inkt  
• Flacon van 57 ml
• Voor vulpennen  

1950377 koningsblauw  verp/1
1950376 permanent blauw  verp/1
1950378 blauw-zwart  verp/1
1950375 zwart  verp/1

Quink inktpatronen  
• Doosje van 5 stuks  

1950383 koningsblauw  verp/1
1950384 permanent blauw  verp/1
1950385 blauw-zwart  verp/1
1950382 zwart  verp/1

Quink mini inktpatronen  
• Standaardformaat 
• Doosje van 6 stuks 

1950408 rood  verp/1
1950409 blauw  verp/1
1950407 zwart  verp/1

Quink vullingen voor roller  

Fijne punt
1950279 blauw  verp/12
1950277 zwart  verp/12
1950322 blauw (op blister)  verp/1
1950321 zwart (op blister)  verp/1
Medium punt
1950311 blauw  verp/12
1950278 zwart  verp/12
1950324 blauw (op blister)  verp/1
1950323 zwart (op blister)  verp/1

Quink gelvullingen voor balpen  
• Medium punt
• Op blister  

1950346 blauw  verp/12
1950344 zwart  verp/12

Quinkflow vullingen  
voor balpen  
• Quinkflow:  

voor een nog zachter,  
zuiverder en  
regelmatiger schrift

• Schrijflengte: 3500 m
• Op blister  

Fijne punt: 0,8 mm
1950368 blauw  verp/12
1950367  zwart  verp/12
Medium punt: 1 mm
1950371 blauw  verp/12
1950369 zwart  verp/12
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2100403 blauw  verp/1
2100379 zwart  verp/1
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Waterman

Hemisphère  
• Met palladiumgecoate (CT) of 

23-karaats vergulde (GT) accenten
• In giftbox  

Roller, fijne punt
2043235 Deluxe Rose Wave CT  verp/1
2043206 Coral Pink CT  verp/1
2043213 Red Comet CT  verp/1
2042969 Bright Blue CT  verp/1
2043219 Deluxe Blue Wave CT  verp/1
2042897 Deluxe Cracked CT  verp/1

Vulpen, medium punt
920930 White Lacquer  verp/1
2043232 Deluxe Rose Wave CT  verp/1
2043203 Coral Pink CT  verp/1
2046260 Red Comet CT  verp/1
2042966 Bright Blue CT  verp/1
2043216 Deluxe Blue Wave CT  verp/1
920830 Matte Black CT  verp/1
2042894 Deluxe Cracked CT  verp/1
920430 Steel CT  verp/1
920330 Steel GT  verp/1

Expert Black GT  
• Genereus gevormde houder,  

knop met subtiele schuin  
afgewerkte rand 

• 23-karaats vergulde penpunt
• Ergonomische grip
• Zwartgelakt lichaam met  

vergulde clip
• In giftbox  

W10814 balpen  verp/1
W10556 vulpen, fijne punt  verp/1

Emblème  
• Met moderne en  

kostbare harskleuren
• In giftbox  

Roller, fijne punt, kleur inkt: zwart
2100329 ivoor  verp/1
2100325 rood  verp/1
2100402 blauw  verp/1
2100378 zwart  verp/1

Vulpen, fijne punt, kleur inkt: blauw
2100327 ivoor  verp/1
2100404 rood  verp/1
2100380 blauw  verp/1
2100375 zwart  verp/1
Vulpen, medium punt, kleur inkt: blauw
210328 ivoor  verp/1
210405 rood  verp/1
2100401 blauw  verp/1
2100377 zwart  verp/1

Balpen, medium punt,  
met draaimechanisme
920970 White Lacquer CT  verp/1
2043234 Deluxe Rose Wave CT  verp/1
2043205 Coral Pink CT  verp/1
2046601 Red Comet CT  verp/1
2042968 Bright Blue CT  verp/1
2043218 Deluxe Blue Wave CT  verp/1
920870 Matte Black CT  verp/1
2042896 Deluxe Cracked CT  verp/1
920470 Steel CT  verp/1
920370 Steel GT  verp/1
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Fineliner point 88  
• Schrijfbreedte: 0,4 mm
• Fijne, uit metaal gevatte, kunststof penpunt
• Inkt op waterbasis, neutrale geur
• Zeskantig lichaam  

88-89 oker  verp/10
88-44 geel  verp/10
88024 fluogeel  verp/10
88-54 oranje  verp/10
88054 fluo-oranje  verp/10
88-26 abrikoos  verp/10
88-56 roze  verp/10
88056S fluoroze  verp/10
88-40 rood  verp/10
88040 fluorood  verp/10
88-50 karmijnrood  verp/10
88-59 lichtlila  verp/10
88-58 lila  verp/10
88-55 violet  verp/10
88-43 lichtgroen  verp/10
88-33 appelgroen  verp/10
88033S fluogroen  verp/10
88-32 ultramarijn  verp/10
88-13 ijsgroen  verp/10
88-63 olijfgroen  verp/10
88-53 dennengroen  verp/10
88-36 donkergroen  verp/10
88-51 turkoois  verp/10
88-57 azuurblauw  verp/10
88-41 blauw  verp/10
88-22 nachtblauw  verp/10
88-45 bruin  verp/10
88-94 lichtgrijs  verp/10
88-96 donkergrijs  verp/10
88-46 zwart  verp/10

8806 etui van 6 stuks: rood, violet, lila, blauw,  
donkergroen en zwart 

 verp/1

8810 etui van 10 stuks: geel, oranje, rood, paars,  
roze, blauw, lichtgroen, groen, bruin en zwart 

 verp/1

88151 etui van 15 stuks: geel, oranje, donkerrood, roze, paars, 
lila, turkoois, blauw, groen, zwart, neongeel, neonoranje, 
neonrood, neonroze en neongroen 

 verp/1

8820 etui van 20 stuks:  geel, oranje, rood, donkerrood, roze, 
paars, lila, turkoois, donkerblauw, blauw, lichtblauw, 
donkergroen, groen, lichtgroen, donkergrijs, grijs, 
lichtgrijs, donkerbruin, bruin en zwart 

 verp/1

Fineliner point 88 Color Parade  
• Schrijfbreedte: 0,4 mm
• Fijne, uit metaal gevatte,  

kunststof penpunt
• Inkt op waterbasis, neutrale geur
• Zeskantig lichaam  

8820031 transparante doos van 20 stuks
in geassorteerde kleuren 

 verp/1

8823105 oranje doos van 20 stuks in geassorteerde kleuren   verp/1
8820311 transparante doos van 20 stuks in geassorteerde 

kleuren (10 levendige kleuren en 10 pastelkleuren) 
 verp/1

Fineliner point 88 Zebrui Box  
• Schrijfbreedte: 0,4 mm
• Fijne, uit metaal gevatte,  

kunststof penpunt
• Inkt op waterbasis, neutrale geur
• Zeskantig lichaam
• Doos van 20 stuks in  

geassorteerde kleuren  

8820021   verp/1

Fineliner sensor  
• Schrijfbreedte: 0,3 mm, fijne punt
• Schrijfpunt met microvering 
• Gripzone vermindert de moeheid van de hand
• De inkttoevoer is zeer gelijkmatig en vloeiend
• De inkt is lumineus, op waterbasis, niet toxisch en reukloos
• Geventileerde dop met clip
• Lichaam uit PP  

189-41   blauw  verp/10
189-40  rood  verp/10

189-36  groen  verp/10
189-46  zwart  verp/10

Fineliner point 88  
Big point box  
• Schrijfbreedte: 0,4 mm
• Fijne, uit metaal gevatte,  

kunststof penpunt
• Inkt op waterbasis, neutrale geur
• Zeskantig lichaam
• Doos van 20 stuks in  

geassorteerde kleuren  

8820-1   verp/1

Fineliner point max  
• Schrijfbreedte: 0,8 mm,  

medium punt
• Met geventileerde dop
• Geurloos
• Inkt op waterbasis
• Geassorteerde kleuren  

48840 klassieke kleuren: zwart, blauw, rood en groen  verp/1
4884010 fun kleuren: ijsgroen, lichtgroen, roze en lila  verp/1



964779            box/12
964780            box/12
964847            box/12
964781            box/12
964782            box/12
964783            box/12

BIC® Intensity® Fine
Fijne punt: 0,8 mm / Lijnbreedte: 0,32 mm
Fineliner met inkt op waterbasis.

BIC® Intensity® Medium
Medium punt:  0,8 mm / Lijnbreedte: 0,7 mm

964893            Premium etui 12 Intensity Medium

964784            box/12
992624            box/12
992622            box/12
992630            box/12
992623            box/12
992631            box/12

Geef kleur
aan je notities
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Fineliner  
• Schrijfbreedte: 0,5 mm
• Vloeibare inkt
• Gelijkmatige en vloeiende 

inkttoevoer  

961080  blauw  verp/12
961086  rood  verp/12
961094  groen  verp/12
961078  zwart  verp/12

Fineliner SW-PPF  
• Schrijfbreedte: 0,4 mm,  

fijne punt: 1,2 mm
• Water- en lichtbestendige inkt
• Metaal gevatte polyacetaat punt
• Lichaam en dop in de kleur  

van de inkt
• Metalen clip  

4103003  blauw  verp/12
4103002  rood  verp/12
4103004  groen  verp/12
4103001  zwart  verp/12

Fineliner FriXion  
• Schrijfbreedte: 0,45 mm,  

brede punt: 1,3 mm
• Uitwisbare inkt: schrijf, wis met het 

dopje en schrijf opnieuw
• Polyacetaat punt
• Niet navulbaar  

Fineliner V-Sign Pen  
• Schrijfbreedte: 0,6 mm,  

medium punt
• Zichtbaar inktniveau
• Lichaam en dop in de kleur  

van de inkt
• Inkt regulator
• Metaal gevatte polyacetaat punt  

134678  blauw  verp/12
134661  rood  verp/12
134687  groen  verp/12
134654  zwart  verp/12

Fineliner SCA UF  
• Schrijfbreedte: 0,4 mm,  

fijne punt: 1 mm 
• Schrijflengte ca. 1500 m
• Metaal gevatte polyacetaat punt 

schrijft op glas, rubber, leer, enz.
• Kleur: zwart  

4050001    verp/12

Fineliner Flair Original  
• Schrijfbreedte: 0,8 mm,  

medium punt
• Inkt op waterbasis
• Loopt niet uit
• Lichaam en dop in de kleur  

van de inkt  

191013  blauw  verp/12
190993  rood  verp/12
190973  zwart  verp/12
917670  etui van 4 stuks: zwart, blauw, rood en groen  verp/1
697071  etui van 4 stuks: magenta, lichtgroen, turkoois en oranje  verp/1
2077175  doos van 36 stuks (30 + 6 GRATIS), blauw  verp/1
2077174  doos van 36 stuks (30 + 6 GRATIS), zwart  verp/1

0537175  blister van 4 stuks: rood, groen, blauw  en zwart  verp/1
0537182  blister van 4 stuks: roze, paars, lichtgroen en turkoois  verp/1
0537199  blister van 8 stuks: roze, paars, rood, lichtgroen,  

groen, turkoois, blauw  en zwart 
 verp/1

0537205  blister van 12 stuks: geel, oranje, lichtroze, roze, rood, paars, 
lichtgroen, groen, turkoois, blauw, bruin en zwart 

 verp/1

5560576  geel  verp/12
5560569  oranje  verp/12
5560552  lichtroze  verp/12
5560545  roze  verp/12
5560491  rood  verp/12
5560583  paars  verp/12
5560521  lichtgroen  verp/12
5560514  groen  verp/12
5560538  turkoois  verp/12
5560507  blauw  verp/12
5560590  bruin  verp/12
5560484  zwart  verp/12
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Office fineliners

Fineliner Line-up  
• Schrijfbreedte: 0,4 mm,  

medium punt
• De punt droogt niet uit, zelfs  

niet na 2 à 3 dagen zonder dop
• Ergonomisch, driehoekig  

lichaam uit 88 % materiaal  
van biologische afkomst  

191064 fluogeel  verp/10
191006 oranje  verp/10
191065 fluo-oranje  verp/10
191009 roze  verp/10
191069 fluoroze  verp/10
191002 rood  verp/10
191060 fluorood  verp/10
191028 donkerrood  verp/10
191008 violet  verp/10
191020 paars  verp/10
191004 groen  verp/10
191010 lichtblauw  verp/10
191003 blauw  verp/10
191012 grijs  verp/10
191001 zwart  verp/10
191094 etui van 4 stuks: rood, groen, 

blauw en zwart 
 verp/1

191098 etui van 8 stuks: oranje, roze, 
paars, rood, groen, lichtblauw, 
blauw en zwart 

 verp/1

Fineliner Link-it  
• Schrijfbreedte: 0,4 mm,  

medium punt: 0,8 mm
• Link-it systeem: de fineliner kan 

gekoppeld worden aan de Link-it 
Slider, markeerstift en fineliner 
(onderling combineerbaar)

• Inkt droogt niet uit, zelfs niet na 2 
à 3 dagen zonder dop

• Ergonomisch, driehoekig lichaam 
uit 85 % biologisch plastic  

191205 goudgeel  verp/10
191206 tango-oranje  verp/10
191209 fashion roze  verp/10
191202 romantisch rood  verp/10
191208 Daytona violet  verp/10
191220 elektrisch paars  verp/10
191211 appelgroen  verp/10
191215 hooglandgroen  verp/10
191214 nautic groen  verp/10
191204 Zwarte Woudgroen  verp/10
191210S mineraalblauw  verp/10
191203 lapisblauw  verp/10
191207 mahoniebruin  verp/10
191218 topaasbruin  verp/10
191212 zilvergrijs  verp/10
191201 saffierzwart  verp/10
191298 opstelbare etui van 8 

stuks: geel, oranje, rood, 
groen, blauw, bruin, grijs 
en zwart 

 verp/10

Fineliner Topliner 967  
• Schrijfbreedte: 0,4 mm,  

medium punt: 0,8 mm
• Punthouder uit roestvrij staal 
• Zwart lichaam
• Top in de kleur van de inkt
• Milieuvriendelijk productieproces  

S-9673  blauw  verp/10
S-9672  rood  verp/10
S-9671  zwart  verp/10

Fineliner Link-it  
• Schrijfbreedte: 1 mm,  

brede punt: 2 mm
• Link-it systeem: de fineliner kan 

gekoppeld worden aan de Link-it 
Slider, markeerstift en fineliner 
(onderling combineerbaar)

• Inkt droogt niet uit, zelfs niet na 
2 à 3 dagen zonder dop

• Ergonomisch,  
driehoekig lichaam uit  
85 % biologisch plastic  

192005 goudgeel  verp/10
192006 tango-oranje  verp/10
192009 fashion roze  verp/10
192002 romantisch rood  verp/10
192008 Daytona violet  verp/10
192020 elektrisch paars  verp/10
192011 appelgroen  verp/10
192015 hooglandgroen  verp/10
192014 nautic groen  verp/10
192004 Zwarte Woudgroen  verp/10
192010 mineraalblauw  verp/10
192003 lapisblauw  verp/10
192007 mahoniebruin  verp/10
192018 topaasbruin  verp/10
192012 zilvergrijs  verp/10
192001 saffierzwart  verp/10
192098 opstelbare etui van 8 

stuks: geel, oranje, rood, 
groen, blauw, bruin, grijs 
en zwart 

 verp/10

Fineliner Topwriter 147  
• Schrijfbreedte: 0,6 mm,  

medium punt: 2 mm
• Met duurzame fiberpunt
• Groen lichaam met een  

matte metalic glans
• Top in de kleur van de inkt
• Milieuvriendelijk productieproces  

S-1473  blauw  verp/10
S-1472  rood  verp/10
S-1474  groen  verp/10
S-1471  zwart  verp/10

Fineliner Xpress  
• Schrijfbreedte: 0,8 mm,  

brede punt: 1 mm
• Uit metaal gevatte punt,  

dop met metalen clip
• Gelijkmatige inkttoevoer
• Rubberen lichaam voor een 

comfortabel schrift
• Permanente inkt op waterbasis
• Droogt niet uit
• Milieuvriendelijk productieproces  

190003  blauw  verp/10
190002  rood  verp/10
190004  groen  verp/10
190001  zwart  verp/10
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Office fineliners

Permanent markers

Fineliner Artline 200  
• Schrijfbreedte: 0,4 mm, fijne punt
• Vormvast in metaal gevatte 

nylonpunt
• Pigmentinkt op waterbasis
• Xyleenvrij en met veiligheidsdop  

200B  blauw  verp/12
200R  rood  verp/12
200V  groen  verp/12
200Z  zwart  verp/12

Fineliner Drawing System  
• Vormvast uit metaal gevatte 

nylonpunt
• Voor grafische tekeningen, 

schetsen, illustraties, enz. 
• Pigmentinkt op waterbasis
• Xyleenvrij en met veiligheidsdop
• Metalen clip
• Kleur: zwart  

687203 0,05 mm  verp/12
414691 0,1 mm  verp/12
414692 0,2 mm  verp/12
414693 0,3 mm  verp/12
414694 0,4 mm  verp/12
414695 0,5 mm  verp/12
0665203 0,6 mm  verp/12
0666203 0,7 mm  verp/12
414698 0,8 mm  verp/12
693200 etui van 4 stuks:  

0,1 - 0,3 - 0,5 en 0,7 mm 
 verp/1

694200 etui van 4 stuks:  
0,2 - 0,4 - 0,6 en 0,8 mm 

 verp/1

Fineliner Pigment Liner  
• In metaal gevatte penpunt
• Gepigmenteerde inkt op 

waterbasis
• Licht- en waterbestendig
• Metalen clip
• Kleur: zwart  

308-005 0,05 mm  verp/10
308-019 0,1 mm  verp/10
308-029 0,2 mm  verp/10
308-039 0,3 mm  verp/10
308-049 0,4 mm  verp/10
308-059 0,5 mm  verp/10
308059 0,5 mm, op blister  verp/10
308-069 0,6 mm  verp/10
308-079 0,7 mm  verp/10
308-089 0,8 mm  verp/10
308-109 1,0 mm  verp/10
308-129 1,2 mm  verp/10
308-C29 2 mm  verp/10
9BK3D blister van 3 stuks:  

0,1 - 0,3 en 0,5 mm 
 verp/1

308WP4 opstelbare box van 4 stuks: 
0,1 - 0,3 - 0,5 en 0,7 mm 

 verp/1

308SB6 etui van 6 stuks  
(4 + 2 GRATIS): 0,05 - 0,1 - 
0,2 - 0,3 - 0,5 en 0,8 mm 

 verp/1

Fineliner Sign Pen S520  
• Viltstift met acrylpunt van 2 mm, 

medium punt
• Clip uit plastic
• 80 % gerecycleerd materiaal  

Permanent marker  
• Onuitwisbaar en waterbestendig
• Inkt op alcoholbasis
• Dop in de kleur van de inkt  

Ronde punt, schrijfbreedte: 1 - 3 mm
961153  blauw  verp/12
961159  rood  verp/12
961161  groen  verp/12
961145  zwart  verp/12
961167  etui van 4 stuks: 

blauw, rood, groen en zwart 
 verp/1

Schuine punt, schrijfbreedte: 1 - 5 mm
961188  blauw  verp/12
961191  rood  verp/12
961196  groen  verp/12
961183  zwart  verp/12

Permanent marker  
• Met harde fijne punt,  

permanente zwarte inkt
• Schrijfbreedte: 0,8 mm
• Ideaal voor het markeren  

van CD's/DVD's
• Kleur: zwart  

930342    verp/10

Permanent marker  
• Medium ronde punt
• Schrijfbreedte: 2 mm
• Sterke aluminium huls
• Sneldrogend, niet toxisch
• Zwarte inkt op alcoholbasis
• Waterbestendig
• Kleur: zwart  

930345    verp/12

S520B  blauw  verp/1
S520R  rood  verp/1
S520V  groen  verp/1
S520Z  zwart  verp/1
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Permanent markers

Permanent marker 300  
• Ronde punt
• Schrijfbreedte: 1,5 - 3 mm
• Reukarme, permanente inkt zonder  

toevoeging van tolueen/xyleen
• Geschikt voor opschriften, markeren  

en merken van bijna alle materialen
• Houder uit kunststof
• Navulbaar  

Permanent marker 3000  
• Ronde punt
• Schrijfbreedte: 1,5 - 3 mm
• Sneldrogende, lichtbestendige,  

wrijf- en watervaste inkt
• Zonder tolueen of xyleen
• Voor schrijven, markeren en kleuren  

op bijna alle oppervlakken
• Houder uit metaal
• Navulbaar  

3000J geel  verp/10
3000JO okergeel  verp/10
3000LO lichtoranje  verp/10
3000O oranje  verp/10
3000RZ roze  verp/10
3000RK karmijnrood  verp/10
3000R rood  verp/10
3000P violet  verp/10
3000RV rood-violet  verp/10
3000LV lichtgroen  verp/10

3000V groen  verp/10
3000VO olijfgroen  verp/10
3000T turkoois  verp/10
3000LB lichtblauw  verp/10
3000B blauw  verp/10
3000BS staalblauw  verp/10
3000M bruin  verp/10
3000DM donkerbruin  verp/10
3000G grijs  verp/10
3000ZW zwart  verp/10

Permanent marker 330  
• Beitelvormige punt
• Schrijfbreedte: 1 - 5 mm
• Permanente, reukarme inkt
• Houder uit kunststof
• Navulbaar  

Permanent marker 3300  
• Beitelvormige punt
• Schrijfbreedte: 1 - 5 mm
• Permanente, reukarme inkt
• Houder uit metaal
• Navulbaar  

3300B  blauw  verp/10
3300R  rood  verp/10
3300V  groen  verp/10
3300Z  zwart  verp/10
6405003  blauw, op blister  verp/10
6405001  zwart, op blister  verp/10
6010999  blister van 4 stuks: blauw, rood, groen en zwart  verp/10
4069000  etui van 4 stuks: blauw, rood, groen en zwart  verp/1
330010S doos van 10 stuks: geel, oranje, roze, rood, paars, 

groen, lichtblauw, blauw, bruin en zwart 
 verp/1

Permanent marker 400  
• Ronde punt
• Schrijfbreedte: 1 mm
• Permanente, reukarme inkt
• Houder uit kunststof
• Navulbaar  

Permanent marker 500  
• Beitelvormige punt
• Schrijfbreedte: 2 - 7 mm
• Permanente, reukarme inkt
• Houder uit metaal
• Navulbaar  

500B  blauw  verp/10
500R  rood  verp/10
500V  groen  verp/10
500Z  zwart  verp/10
6018001  zwart, op blister  verp/6
B500Z  blister van 3 stuks, zwart  verp/6
B500ASS  blister van 3 stuks: blauw, rood en zwart  verp/1

6005003  blauw, op blister  verp/10
6005002  rood, op blister  verp/10
6005004  groen, op blister  verp/10
6005001  zwart, op blister  verp/10
6004003  blister van 4 stuks, blauw  verp/10
6004002  blister van 4 stuks, rood  verp/10
6004001  blister van 4 stuks, zwart  verp/10
6004999  blister van 4 stuks: blauw, rood, groen en zwart  verp/10
4068000  etui van 4 stuks: blauw, rood, groen en zwart  verp/1
197999E koker van 8 stuks: zwart, blauw, groen, rood, bruin, 

oranje, geel en lichtblauw 
 verp/1

300010S doos van 10 stuks: geel, oranje, roze, rood, paars, groen, 
lichtblauw, blauw, bruin en zwart 

 verp/1

300010A doos van 10 stuks: rood-violet, karmijnrood, 
donkerbruin, staalblauw, lichtoranje, olijfgroen, 
turkoois, okergeel, grijs en lichtgroen

 verp/1

6016003  blauw, op blister  verp/10
6016002  rood, op blister  verp/10
6016001  zwart, op blister  verp/10
6015001  blister van 4 stuks, zwart  verp/10
6015999  blister van 4 stuks:  

blauw, rood, groen en zwart 
verp/1

3758000  etui van 4 stuks:  
blauw, rood, groen en zwart 

 verp/1

400ASS doos van 10 stuks: geel, oranje, roze, rood, paars, 
groen, lichtblauw, blauw, bruin en zwart 

 verp/1

400-B  blauw  verp/10
400-R  rood  verp/10

400-V  groen  verp/10
400-Z  zwart  verp/10

300B  blauw  verp/10
300R  rood  verp/10
300V  groen  verp/10
300Z  zwart  verp/10
4528000  etui van 4 stuks:  

blauw, rood, groen en zwart 
 verp/1

330B  blauw  verp/10
330R  rood  verp/10
330V  groen  verp/10
330Z  zwart  verp/10
4529000  etui van 4 stuks: 

blauw, rood, groen en zwart 
 verp/1
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Permanent marker 404  
• Ronde punt
• Schrijfbreedte: 0,75 mm
• Permanente, reukarme inkt
• Houder uit kunststof
• Navulbaar  

404-B  blauw  verp/10
404-R  rood  verp/10
404-Z  zwart  verp/10

Permanent marker 550  
• Ronde punt
• Schrijfbreedte: 3 - 4 mm
• Permanente, reukarme inkt
• Houder uit metaal
• Navulbaar  

550B  blauw  verp/10
550R  rood  verp/10
550Z  zwart  verp/10

Permanent marker 800  
• Beitelvormige punt
• Schrijfbreedte: 4 - 12 mm
• Permanente, reukarme inkt
• Houder uit metaal
• Navulbaar  

Permanent marker 850  
• Beitelvormige punt
• Schrijfbreedte: 5 - 15 mm
• Permanente, reukarme inkt
• Houder uit metaal
• Navulbaar  

850B  blauw  verp/5
850R  rood  verp/5
850Z  zwart  verp/5

Permanent marker Ecoline 21  
• Ronde punt
• Schrijfbreedte: 1,5 - 3 mm
• Permanente reukarme inkt
• Voor het markeren van glas, karton,  

hout, metaal, steen, enz.
• 90 % gerecycleerd materiaal waarvan  

83 % postconsumermateriaal
• Navulbaar  

Permanent marker Pen N50  
• Aluminium houder
• Permanente en onuitwisbare inkt
• Schrijft op vrijwel ieder oppervlak  

Schuine punt, schrijfbreedte: 10,2 - 13,5 mm
N50XLB  blauw  verp/6
N50XLR  rood  verp/6
N50XLV  groen  verp/6
N50XLZ  zwart  verp/6

Ronde punt, schrijfbreedte: 1,5 mm
N50B  blauw  verp/12
N50R  rood  verp/12
N50V  groen  verp/12
N50Z  zwart  verp/12

800B  blauw  verp/5
800R  rood  verp/5
800V  groen  verp/5
800Z  zwart  verp/5
6022001  zwart, op blister  verp/6

21B  blauw  verp/10
21R  rood  verp/10
21V  groen  verp/10
21Z  zwart  verp/10
21/4  doosje van 4 stuks: blauw, rood, groen en zwart  verp/1



576

9

M
E

R
K

S
T

IF
T

E
N

Permanent markers

Permanent marker Artline 700  
• Ronde punt
• Schrijfbreedte: 0,7 mm
• Navulbare viltstift met permanente inkt
• Sneldrogend, N.E.A.T.-formule: New Ecological Advanced Technology
• Bevat noch xyleen, noch enig ander giftig oplosmiddel
• Voor alle oppervlakken
• Lichaam uit metaal  

Permanent marker Artline 725  
• Fijne punt
• Schrijfbreedte: 0,4 mm
• Navulbare viltstift met permanente inkt
• Sneldrogend, N.E.A.T.-formule:  

New Ecological Advanced Technology

Permanent marker Artline 30  
• Beitelvormige punt
• Schrijfbreedte: 2 - 5 mm
• Navulbare viltstift met permanente inkt
• Sneldrogend, N.E.A.T.-formule:  

New Ecological Advanced Technology

Permanent marker Artline 50  
• Beitelvormige punt
• Schrijfbreedte: 3 - 6 mm
• Navulbare viltstift met permanente inkt
• Sneldrogend, N.E.A.T-formule:  

New Ecological Advanced Technology

Permanent marker Artline 70  
• Ronde punt
• Schrijfbreedte: 1,5 mm
• Navulbare viltstift met permanente inkt
• Sneldrogend, N.E.A.T.-formule: New Ecological Advanced Technology
• Bevat noch xyleen, noch enig ander giftig oplosmiddel
• Voor alle oppervlakken
• Lichaam uit metaal  

Permanent marker Artline 90  
• Beitelvormige punt
• Schrijfbreedte: 2 - 5 mm
• Navulbare viltstift met permanente inkt
• Sneldrogend, N.E.A.T.-formule: New Ecological Advanced Technology
• Bevat noch xyleen, noch enig ander giftig oplosmiddel
• Voor alle oppervlakken
• Lichaam uit metaal  

Permanent marker Artline 100  
• Beitelvormige punt
• Schrijfbreedte: 7,5 - 12 mm
• Navulbare viltstift met permanente inkt
• Sneldrogend, N.E.A.T.-formule:  

New Ecological Advanced Technology

700B  blauw  verp/12
700R  rood  verp/12
700V  groen  verp/12
700Z  zwart  verp/12

Op blister
0671101  blauw  verp/12
0671102  rood  verp/12
0671103  zwart  verp/12

725B  blauw  verp/12
725R  rood  verp/12
725Z  zwart  verp/12

30B  blauw  verp/12
30R  rood  verp/12
30Z  zwart  verp/12

50B  blauw  verp/12
50R  rood  verp/12
50Z  zwart  verp/12

70B  blauw  verp/12
70R  rood  verp/12
70V  groen  verp/12
70Z  zwart  verp/12

90B  blauw  verp/12
90R  rood  verp/12
90V  groen  verp/12
90Z  zwart  verp/12

Op blister
0670101  blauw  verp/12
0670102  rood  verp/12
0670103  zwart  verp/12

Op blister
0690101  blauw  verp/12
0690102  rood  verp/12
0690103  zwart  verp/12

100B  blauw  verp/12
100R  rood  verp/12
100V  groen  verp/12
100Z  zwart  verp/12

• Bevat noch xyleen,  
noch enig ander giftig oplosmiddel

• Voor alle oppervlakken
• Schrijft als een gewone pen
• Lichaam uit metaal  

• Bevat noch xyleen,  
noch enig ander giftig oplosmiddel

• Voor alle oppervlakken
• Lichaam uit metaal  

• Bevat noch xyleen, noch enig ander giftig 
oplosmiddel

• Voor alle oppervlakken
• Lichaam uit metaal  

• Bevat noch xyleen,  
noch enig ander giftig oplosmiddel

• Voor alle oppervlakken
• Lichaam uit metaal  
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Permanent marker Prockey  
PM-122 en PM-126
• Zonder alcohol noch oplosmiddel
• Inkt dringt niet door en bevlekt bladen niet
• Droogt niet uit
• Geurloos
• Water-en lichtbestendige inkt  

PM-122, ronde punt, schrijfbreedte: 1,2 - 1,8 mm
PM122B  blauw  verp/12
PM122R  rood  verp/12
PM122Z  zwart  verp/12

Permanent marker Super Ink  
• Fijne punt
• Schrijfbreedte: 0,9 mm
• Lichtvaste, zuurvrije en 

waterbestendige inkt
• Droogt snel
• Geschikt voor op stof,  

CD/DVD, plastic, glas, metaal, 
papier, plakband, diepvrieszakjes, 
hout, enz.

• Kleur: zwart  

PNA125Z    verp/12

Permanent marker Lumocolor  
• Inkt op alcoholbasis, quasi reukloos
• Zonder xyleen of tolueen
• Snelle droogtijd
• 'Dry safe ink' technologie: kan dagenlang openliggen zonder uit te drogen  

Permanent marker  
Lumocolor Duo  
• Ronde punt
• Fijne (0,6 mm) en  

medium (1,5 mm) punt
• Uitstekend veeg- en watervast
• Droogt in enkele seconden
• 'Dry safe ink' technologie:  

kan dagenlang openliggen  
zonder uit te drogen

• Kleurintens en reukloos
• Voor bijna alle oppervlakken  

3483S  blauw  verp/10
3482S  rood  verp/10
3489  zwart  verp/10
348WP4  etui van 4 stuks: 

rood, blauw, groen en zwart 
 verp/10

Permanent marker 100  
• Ronde punt: 4,5 mm
• Schrijfbreedte: 1 mm
• Inkt op basis van alcohol
• Schrijft op bijna alles: hout, metaal, plastic, enz.
• Resistent tegen water en warmte
• Houder uit kunststof  

0501725  blister van 4 stuks: groen, zwart, rood en blauw  verp/1
0501275  blauw, XXL doos van 20 stuks (15 + 5 GRATIS)  verp/1
0501268  zwart,  XXL doos van 20 stuks (15 + 5 GRATIS)  verp/1

Permanent marker 400  
• Beitelvormige punt: 4,5 mm
• Schrijfbreedte: 4 mm
• Inkt op basis van alcohol
• Schrijft op bijna alles: hout, metaal, plastic, enz.
• Resistent tegen water en warmte
• Houder uit kunststof  

0501466  blister van 4 stuks: groen, zwart, rood en blauw  verp/1
0504078  blauw, XXL doos van 20 stuks (15 + 5 GRATIS)  verp/1
0504061  zwart, XXL doos van 20 stuks (15 + 5 GRATIS)  verp/1

PM-126, schuine punt, schrijfbreedte: 5,7 mm
PM126B  blauw  verp/12
PM126R  rood  verp/12
PM126V  groen  verp/12
PM126Z  zwart  verp/12

Ronde punt, schrijfbreedte: 2 mm
352-3  blauw  verp/10
352-2  rood  verp/10
352-5  groen  verp/10
352-9  zwart  verp/10
352WP4  etui van 4 stuks: 

blauw, rood, groen en zwart 
 verp/1

352WP8  opstelbare 
box van 8 stuks: geel, oranje, 
rood, paars, blauw, groen, 
bruin en zwart 

 verp/1

Schuine punt, schrijfbreedte: 2 - 5 mm
350-03  blauw  verp/10
350-02  rood  verp/10
350-05  groen  verp/10
350-09  zwart  verp/10
350WP4  etui van 4 stuks: 

blauw, rood, groen en zwart 
 verp/1

350WP8  opstelbare 
box van 8 stuks: geel, oranje, 
rood, paars, blauw, groen, 
bruin en zwart 

 verp/1
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Permanente Marker Marking Pro  
• Uiterst kleurvaste inkt voor een optimale dekking
• Aanbevolen voor intensief gebruik
• Geschikt voor alle oppervlaktes onder alle weersomstandigheden
• Metalen houder  

Ronde punt, schrijfbreedte: 2,7 mm
964801  blauw  verp/12
964800  zwart  verp/12
968455  zwart, doos van 32 stuks (27 + 5 GRATIS)  verp/1
Beitelvormige punt, schrijfbreedte: 1,7 - 4,7 mm
964803  blauw  verp/12
964802  zwart  verp/12

Permanent marker 2000-2300  
• Ronde punt
• Schrijfbreedte: 1,7 mm
• Plastic houder
• Inkt op alcoholbasis
• Voor alle gebruik, binnen en buiten  

2000B  blauw  verp/12
2000R  rood  verp/12
2000V  groen  verp/12
2000Z  zwart  verp/12
820911  etui van 4 stuks: blauw, 

rood, groen en zwart
 verp/1

Permanent marker Fine  
• Ronde, fijne punt
• Schrijfbreedte: 1 mm
• Sneldrogende, watervaste inkt op alcoholbasis
• Schrijft op vrijwel alle oppervlakken
• Met clip  

Permanent marker Twin Tip  
• Fijne en ultrafijne punt: 0,9 mm en 0,5 mm
• Sneldrogende, watervaste inkt op 

alcoholbasis
• Schrijft op vrijwel elk oppervlak
• Met clip
• Blister van 8 stuks: zwart, blauw, 

lichtblauw, turkoois, groen, lichtgroen, 
rood en paars  

2065409    verp/1

Permanent marker  
• Fijne punt
• Schrijfbreedte: 1 mm
• Unieke Safety Seal-klepontwerp 

helpt uitdrogen te voorkomen
• Intrekbaar
• Waterbestendige,  

sneldrogende inkt
• Voor het markeren van karton, 

fotopapier, golfplaat, hout, metaal, 
folie, steen, kunststof, leder, enz.

• Permanent op de meeste 
oppervlakken

• Zonder xyleen noch tolueen
• Dop met clip
• Kleur: zwart  

S081084  verp/12

Permanent marker M15  
• Ronde punt
• Schrijfbreedte: 2 mm
• Schrijft onmiddellijk,  

ook na 2 weken zonder dop
• Lichtbestendig en watervast
• Schrijft op vrijwel elk oppervlak  

192625  blauw  verp/12
192605  rood  verp/12
192584  zwart  verp/12
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185151  blauw  verp/12
185131  rood  verp/12
S810960  groen  verp/1
185101  zwart  verp/12
0810970  etui van 4 stuks: zwart, blauw, groen en rood  verp/1
2065403  blister van 4 stuks: blauw, groen, oranje en roze  verp/1
2065402  blister van 4 stuks in pastelkleuren: blauw, groen, oranje en roze  verp/1
0814660  etui van 8 stuks: zwart, blauw, hemelsblauw, groen, oranje, magenta, rood en paars  verp/1
2065404  blister van 12 stuks: zwart, blauw, lichtblauw, lichtgroen, groen, appelgroen, geel, oranje, roze, paars, rood en bruin  verp/1
2061126 blister van 14 stuks (12 + 2 GRATIS) in geassorteerde kleuren + zilver en goud  verp/1
2077128  zwart, doos van 24 stuks (20 + 4 GRATIS)  verp/1



580

9

Permanent marker Maxx 130  
• Ronde punt
• Schrijfbreedte: 1 - 3 mm
• Voor karton, papier, plastic, glas, metaal,  

hout en andere materialen
• Droogt snel op, water- en lichtbestending
• Reukarm
• Inkt droogt niet uit, zelfs niet na 2 à 3 dagen zonder dopje
• Milieuvriendelijk productieproces  

11303  blauw  verp/10
11302  rood  verp/10
11304  groen  verp/10
11301  zwart  verp/10

Permanent marker Maxx 133  
• Beitelvormige punt
• Schrijfbreedte: 1 - 4 mm
• Voor karton, papier, plastic, glas, metaal,  

hout en andere materialen
• Sneldrogende inkt
• Water- en lichtbestending
• Reukarm, zonder tolueen en xyleen
• Milieuvriendelijk productieproces  

113303  blauw  verp/10
113302  rood  verp/10
113304  groen  verp/10
113301  zwart  verp/10

Permanent marker Maxx 230  
• Ronde punt
• Schrijfbreedte: 1 - 3 mm
• Houder in aluminium
• Voor karton, papier, plastic, glas, metaal,  

hout en andere materialen
• Droogt snel
• Water- en lichtbestendig
• Reukarm, zonder tolueen en xyleen
• Inkt droogt niet uit, zelfs niet na 2 à 3 dagen zonder dopje
• Navulbaar
• Milieuvriendelijk productieproces  

123003  blauw  verp/10
123002  rood  verp/10
123004  groen  verp/10
123001  zwart  verp/10

Permanent marker Maxx 233  
• Beitelvormige punt
• Schrijfbreedte: 1 - 5 mm
• Houder uit aluminium
• Voor karton, papier, plastic, glas, metaal,  

hout en andere materialen
• Droogt snel op
• Water- en lichtbestending
• Reukarm, zonder tolueen en xyleen
• Inkt droogt niet uit, zelfs niet na 2 à 3 dagen zonder dopje
• Lichaam uit aluminium
• Navulbaar
• Milieuvriendelijk productieproces  

123303  blauw  verp/10
123302  rood  verp/10
123304  groen  verp/10
123301  zwart  verp/10

Permanent marker Maxx 250  
• Beitelvormige punt
• Schrijfbreedte: 2 - 7 mm
• Voor karton, papier, plastic, glas, metaal,  

hout en andere materialen
• Reukarm
• De inkt is sneldrogend, water- en lichtbestending
• Inkt droogt niet uit, zelfs niet na 2 à 3 dagen zonder dopje
• Navulbaar
• Milieuvriendelijk productieproces  

125003  blauw  verp/10
125002  rood  verp/10
125004G  groen  verp/10
125001  zwart  verp/10

Permanent marker Maxx 280  
• Beitelvormige punt
• Schrijfbreedte: 4 - 12 mm
• Voor karton, papier, kunststof, glas, metaal,  

hout en andere materialen
• Reukarm
• Snelle droogtijd, water- en lichtbestending
• Inkt droog niet uit, zelfs niet na 2 à 3 dagen zonder dopje
• Navulbaar
• Milieuvriendelijk productieproces  

128003  blauw  verp/5
128002  rood  verp/5
128004  groen  verp/5
128001  zwart  verp/5
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Whiteboardmarker  
• Ronde punt
• Schrijfbreedte: 1 - 3 mm
• Inkt op alcoholbasis
• Droog uitwisbaar
• Dop in de kleur van de inkt
• Plastic houder  

961226  blauw  verp/12
961230  rood  verp/12
961234  groen  verp/12
961222  zwart  verp/12
961242  etui van 4 stuks: blauw, rood, groen en zwart  verp/1

Whiteboardmarker  
• Ronde punt
• Schrijfbreedte: 1 - 3 mm
• Houder uit kunststof
• Dop in de kleur van de inkt
• Inkt op alcoholbasis
• Droog uitwisbaar  

Whiteboardmarker 360  
• Ronde punt
• Schrijfbreedte: 1,5 - 3 mm
• Reukarme pigmentinkt 
• Droog uitwisbaar van bijna  

alle gladde oppervlakken  
(bv. email, glas, melamine)

• Inkt cap-off: tot enkele dagen 
zonder dop nog bruikbaar

• Plastic houder  

360B  blauw  verp/10
360R  rood  verp/10
360V  groen  verp/10
360Z  zwart  verp/10
360/4S  etui van 4 stuks: 

blauw, rood, groen en zwart 
 verp/1

6057999  blister van 4 stuks: 
blauw, rood, groen en zwart 

 verp/1

Whiteboardmarker 361  
• Ronde punt
• Schrijfbreedte: 1 mm
• Reukarme pigmentinkt 
• Droog uitwisbaar van bijna alle 

gladde oppervlakken (bv. email, 
glas, melamine)

• Plastic houder  

361B  blauw  verp/10
361R  rood  verp/10
361V  groen  verp/10
361Z  zwart  verp/10
361/4S  etui van 4 stuks: 

blauw, rood, groen en 
zwart 

 verp/1

Whiteboardmarker 363  
• Beitelvormige punt
• Schrijfbreedte: 1 - 5 mm
• Reukarme gepigmenteerde inkt
• Droog uitwisbaar van bijna alle 

gladde oppervlakken (bv. email, 
glas, melamine)

• Inkt cap-off: tot enkele dagen 
zonder dop nog bruikbaar

• Plastic houder  

363B  blauw  verp/10
363R  rood  verp/10
363V  groen  verp/10
363Z  zwart  verp/10
363/4S  etui van 4 stuks: 

blauw, rood, groen en 
zwart 

 verp/1

Whiteboardmarker Ecoline 28  
• Ronde punt
• Schrijfbreedte: 1,5 - 3 mm
• 90 % gerecycleerd 

materiaal waarvan 83 % 
postconsumermateriaal

• Plastic houder
• Navulbaar  

28B  blauw  verp/10
28R  rood  verp/10
28VE  groen  verp/10
28Z  zwart  verp/10
28/4  etui van 4 stuks:  

blauw, rood, groen en zwart 
 verp/1

Whiteboardmarker Maxiflo  
• Ronde punt
• Schrijfbreedte: 6 mm
• Met vloeibare inkt 
• Uniek pompsysteem voor 

automatische inkttoevoer
• Gaat tot 3 x langer mee dan 

standaard whiteboardmarkers  

MWL5MC  blauw  verp/12
MWL5MB  rood  verp/12
MWL5MD  groen  verp/12
MWL5MA  zwart  verp/12
MWL5M4  etui van 4 stuks: 

blauw, rood, groen en zwart 
 verp/1

MWL5M4N  etui van 4 stuks: 
blauw, rood, groen en zwart + 
magnetische bordenwisser 

 verp/1

Whiteboardmarker  
Maxiflo Flex-Feel  
• Ronde, flexible punt
• Dunne of dikke lijn, afhankelijk  

van hoe hard men duwt
• Uniek pompsysteem voor 

automatische inkttoevoer
• Gaat tot 3 x langer mee dan 

standaard whiteboardmarkers
• Droog uitwisbaar  

MWL5SFC  blauw  verp/12
MWL5SFB  rood  verp/12
MWL5SFD  groen  verp/12
MWL5SFA  zwart  verp/12
MWL5SF4  etui van 4 stuks: 

blauw, rood, groen en zwart 
 verp/1

875003  blauw  verp/1
875002  rood  verp/1
875004  groen  verp/1
875001  zwart  verp/1
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Whiteboardmarker  
Velleda 1701 Ecolutions  
• Ronde punt
• Schrijfbreedte: 1,5 mm
• Plastic houder
• Inkt op alcoholbasis, neutrale geur
• Goed uitwisbaar
• Uit 51 % gerecycleerd materiaal  

1701B  blauw  verp/12
1701R  rood  verp/12
1701V  groen  verp/12
1701Z  zwart  verp/12
1704A  doos van 4 stuks: zwart, blauw, rood en groen  verp/1

Whiteboardmarker Velleda 1751 Ecolutions  
• Beitelvormige punt
• Schrijfbreedte: 3,7 - 5,5 mm
• Plastic houder
• Inkt op alcoholbasis, neutrale geur
• Goed uitwisbaar
• Uit 51 % gerecycleerd materiaal  

1751B  blauw  verp/12
1751Z  zwart  verp/12

Whiteboardmarker  
Velleda 1721  
• Ronde, fijne punt
• Schrijfbreedte: 1,2 mm
• Plastic houder
• Inkt op alcoholbasis,  

neutrale geur
• Goed uitwisbaar  

172106  blauw  verp/24
172103  rood  verp/24
172102  groen  verp/24
172109  zwart  verp/24
1724  etui van 4 stuks: zwart, blauw, rood en groen  verp/1
119900 etui van 8 stuks: zwart, blauw, rood, groen,  

donkerblauw, paars, bruin en oranje 
 verp/1

Whiteboardmarker Velleda 1741  
• Ronde punt
• Schrijfbreedte: 2 mm
• Heldere kleuren
• Goed uitwisbaar,  

ook na enkele dagen
• Plastic houder
• Inkt op ketonbasis  

174106  blauw  verp/12
174103  rood  verp/12
174102  groen  verp/12
174109  zwart  verp/12
1744V  etui van 4 stuks: blauw, rood, groen en zwart  verp/1
958166 etui van 8 stuks: zwart, blauw, rood, groen, roze, oranje, 

lichtblauw en paars 
 verp/1

Whiteboardmarker Velleda 1781  
• Beitelvormige punt
• Schrijfbreedte: 3 - 6 mm
• Heldere kleuren
• Goed uitwisbaar, ook na enkele dagen
• Metalen houder
• Inkt op ketonbasis  

178106  blauw  verp/12
178103  rood  verp/12
178102  groen  verp/12
178109  zwart  verp/12
1784  doos van 4 stuks: blauw, rood, groen en zwart  verp/1

Whiteboardmarker Velleda Liquid Ink Pocket  
• Ronde punt
• Schrijfbreedte: 4,2 mm
• Ultra-uitwisbaar, ook na enkele dagen
• Vloeibare inkt op alcoholbasis, neutrale geur
• Zichtbaar inktniveau
• Pocketformaat  

Whiteboardmarker Velleda Liquid Ink Tank  
• Ronde punt
• Schrijfbreedte: 5 mm
• Ultra-uitwisbaar, ook na enkele dagen
• Vloeibare inkt op alcoholbasis, neutrale geur
• Zichtbaar inktniveau
• Levendige kleuren  

902095  blauw  verp/12
902097  rood  verp/12
902098  groen  verp/12
902096  zwart  verp/12
902099  doos van 4 stuks: blauw, rood, groen en zwart  verp/1

Whiteboardmarker V Board Master M  
• Ronde punt
• Schrijfbreedte: 2,3 mm
• Op basis van vloeibare inkt
• Zichtbaar inktniveau
• Bevat geen xyleen
• Uit 91 % gerecycleerd materiaal  

(uitgezonderd verbruiksmateriaal)
• Navulbaar  

355783  blauw  verp/10
355776  rood  verp/10
355790  groen  verp/10
355769  zwart  verp/10

902087  blauw  verp/12
902089  rood  verp/12

902090  groen  verp/12
902088  zwart  verp/12

902094  doos van 4 stuks: blauw, rood, groen en zwart  verp/1
927157  doos van 4 stuks: blauw, lichtblauw, roze en paars  verp/1
992617  doos van 30 stuks (24 + 6 GRATIS), blauw  verp/30
992618  doos van 30 stuks (24 + 6 GRATIS), zwart  verp/30

Vullingen
5343568  blauw  verp/12
5343551  rood  verp/12
5343575  groen  verp/12
5343544  zwart  verp/12
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Whiteboardmarkers

Whiteboardmarker Lumocolor Pen  
• Ronde punt
• Schrijfbreedte: 1 mm
• Sneldrogende inkt met neutrale geur
• Kan 8 uur openliggen zonder uit te drogen  

301-3  blauw  verp/10
301-2  rood  verp/10
301-5  groen  verp/10
301-9  zwart  verp/10
301-WP4  opstelbare box 

van 4 stuks: blauw, rood, 
groen en zwart 

 verp/1

301WP6 opstelbare box van 6 
stuks: oranje, rood, paars, 
blauw, groen en zwart 

 verp/1

Whiteboardmarker Lumocolor Compact  
• Ronde punt
• Schrijfbreedte: 2 mm
• 'Dry safe ink' technologie: kan dagenlang 

openliggen zonder uit te drogen
• Sneldrogende inkt, neutrale geur
• Lichaam en dop uit PP
• Met clip
• Handig en compact formaat  

341-3  blauw  verp/10
341-2  rood  verp/10
341-5  groen  verp/10
341-9  zwart  verp/10
341WP4  opstelbare box van 

4 stuks: blauw, rood, groen 
en zwart 

 verp/1

341WP6 opstelbare box van 6 stuks: 
oranje, rood, paars, blauw, 
groen en zwart 

 verp/1

Whiteboardmarker Lumocolor  
• Ronde punt
• Schrijfbreedte: 2 mm
• Uitwisbaar van whiteboards en gladde 

oppervlakken zoals glas
• 'Dry safe ink' technologie:  

kan dagenlang openliggen  
zonder uit te drogen  

351-3  blauw  verp/10
351-2  rood  verp/10
351-5  groen  verp/10
351-9  zwart  verp/10
351WP4  etui van 4 stuks: 

rood, blauw, groen en zwart 
 verp/1

351WP8 etui van 8 stuks: geel, oranje, 
rood, paars, blauw, groen, 
bruin en zwart 

 verp/1

Whiteboardmarker Maxx Eco 110  
• Ronde punt
• Schrijfbreedte: 1 - 3 mm
• 2 in 1: whiteboard en flipchart marker
• Inkt cap-off: tot enkele dagen  

zonder dop nog bruikbaar
• Weinig geur, bevat geen tolueen en xyleen
• Navulbaar
• Milieuvriendelijk productieproces  

111003  blauw  verp/10
111002  rood  verp/10
111004  groen  verp/10
111001  zwart  verp/10

Whiteboardmarker 290  
• Ronde punt
• Schrijfbreedte: 2 - 3 mm
• Neutrale geur, sneldrogend
• Inkt cap-off: tot enkele dagen  

zonder dop nog bruikbaar
• Kan ook gebruikt worden op flipcharts
• Milieuvriendelijk productieproces  

129003  blauw  verp/10
129002  rood  verp/10
129004  groen  verp/10
129001  zwart  verp/10

Whiteboardmarker Maxx 293  
• Beitelvormige punt
• Schrijfbreedte: 2 - 5 mm
• 2 in 1: whiteboard- en flipchartmarker
• Uitstekend zichtbaar, felle kleuren en 

droogt snel op
• Inkt cap-off: tot enkele dagen zonder dop 

nog bruikbaar
• Weinig geur, bevat geen tolueen en xyleen
• Navulbaar
• Milieuvriendelijk productieproces  

129303  blauw  verp/10
129302  rood  verp/10
129304  groen  verp/10
129301  zwart  verp/10
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Whiteboardmarkers

Schrijfbreedte: 1 mm, fijne punt
2071027  blister van 2 stuks, blauw  verp/1
2071028  blister van 2 stuks, zwart  verp/1
2084307 set van 3 stuks: 1 x fijn whiteboardmarker, 1 x whiteboard en 1 x inktwisser  verp/1
2071053  blister van 4 stuks: blauw, zwart, rood en groen  verp/1
2071059 blister van 8 stuks: oranje, roze, rood, paars, groen, blauw, grijs en zwart  verp/1

Whiteboardmarker  
• Resistente punt
• Verwijderbare inkt
• Neutrale geur  

Whiteboardmarker  
Robercolor Fijn  
• Ronde, fijne punt
• Schrijfbreedte: 2,7 mm
• Droog verwijderbare inkt
• Heldere kleuren
• Neutrale geur  

413201  blauw  verp/12
413202  rood  verp/12
413204  groen  verp/12
413203  zwart  verp/12

Whiteboardmarker Robercolor Medium  
• Ronde, medium punt
• Schrijfbreedte: 4 mm
• Droog verwijderbare inkt
• Heldere kleuren
• Neutrale geur  

413401  blauw  verp/12
413402  rood  verp/12
413404  groen  verp/12
413403  zwart  verp/12
413300  etui van 4 stuks: 

blauw, rood, groen en zwart 
 verp/1

414200 etui van 6 stuks: paars, oranje, 
groen, zwart, rood en blauw 

 verp/1

Whiteboardmarker Robercolor Maxi  
• Ronde, maxi punt
• Schrijfbreedte: 7 mm
• Droog verwijderbare inkt
• Heldere kleuren
• Neutrale geur  

413801  blauw  verp/12
413802  rood  verp/12
413804  groen  verp/12
413803  zwart  verp/12
413700  etui van 4 stuks:  

groen, zwart, rood en blauw 
 verp/1

Whiteboardmarker Robercolor Maxi  
• Schuine, maxi punt
• Schrijfbreedte: 6,4 mm
• Droog verwijderbare inkt
• Heldere kleuren
• Neutrale geur  

413601  blauw  verp/12
413602  rood  verp/12
413604  groen  verp/12
413603  zwart  verp/12
413500  etui van 4 stuks:  

groen, zwart, rood en blauw 
 verp/1

Whiteboardmarker Marker'Peps  
• Ronde punt
• Schrijfbreedte: 1,5 mm
• Droog uitwisbaar
• Ergonomische vorm
• Ook voor kinderen
• Neutrale geur  

741310  blister van 2 stuks, blauw  verp/12
741311  blister van 2 stuks, zwart  verp/12
741312  blister van 4 stuks: zwart, blauw, rood en groen  verp/12
741817 blister van 12 stuks, geassorteerde kleuren  verp/1
741830  doos van 12 stuks, blauw  verp/1
741831  doos van 12 stuks, zwart  verp/1

Schrijfbreedte: 2 mm, ronde punt
2071060  blauw  verp/1
2071062  rood  verp/1
2071063  groen  verp/1
2071061  zwart  verp/1
2071057  blister van 4 stuks: blauw, zwart, rood en groen  verp/1

Schrijfbreedte: 2 - 5 mm, schuine punt
2084309  blauw  verp/1
2084310  rood  verp/1
2084308  zwart  verp/1
2084305  blister van 4 stuks: blauw, zwart, rood en groen  verp/1
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Overheadprojector-markers

Flipchart markers

Flipchart marker  
• Ronde punt
• Schrijfbreedte: 2 - 4 mm
• Inkt op waterbasis
• Dop in de kleur van de inkt
• Etui van 4 stuks: blauw, rood,  

groen en zwart  

K50WLT4    verp/1

Flipchart marker  
• Ronde punt
• Schrijfbreedte: 1 - 3 mm
• Bevat geen xyleen
• Inkt op waterbasis
• Dop in de kleur van de inkt  

961250  blauw  verp/12
961256  rood  verp/12
961264  groen  verp/12
961248  zwart  verp/12

Flipchart marker  
Lumocolor  
• Ronde punt
• Schrijfbreedte: 2 mm
• Inkt op waterbasis
• Reukloos
• Inkt dringt niet door en bevlekt bladen niet
• 'Dry safe ink' technologie: kan dagenlang  

openliggen zonder uit te drogen
• Droog na enkele seconden
• Ideaal voor linkshandigen
• Opstelbare box  

356WP4  4 stuks: rood, blauw, 
groen en zwart 

 verp/1

356WP6 6 stuks: oranje, rood, paars, 
blauw, groen en zwart 

 verp/1

OHP-marker Lumocolor Permanent  
• Watervaste stift voor o.a. retroprojectie
• Schrijft op gladde oppervlakken: plastic,  

glas, porselein, diepvrieszakjes,  
OHP-transparanten, CD/DVD, enz.

• 'Dry safe ink' technologie: kan dagenlang openliggen zonder uit te drogen  

Superfijn: 0,4 mm
313-3  blauw  verp/10
313-2  rood  verp/10
313-5  groen  verp/10
313-9  zwart  verp/10
313WP4  box van 4 stuks:  

rood, blauw, groen en zwart
 verp/1

313WP6 box van 6 stuks: oranje, rood, 
blauw, groen, bruin en zwart

 verp/1

313WP8 box van 8 stuks: geel, oranje, 
rood, paars, blauw, groen, 
bruin en zwart

 verp/1

OHP-marker Lumocolor Non 
Permanent  
• Schrijft op gladde oppervlakken: 

plastic, glas, porselein, 
diepvrieszakjes,  
OHP-transparanten, enz. 

• Uitwisbaar op gladde en niet-
absorberende oppervlakken

• 'Dry safe ink' technologie: kan 
dagenlang blijven openliggen 
zonder uit te drogen  

Superfijn: 0,4 mm
311-3  blauw  verp/10
311-2  rood  verp/10
311-5  groen  verp/10
311-9  zwart  verp/10
311WP4  box van 4 stuks:  

rood, blauw, groen en zwart
 verp/1

311WP8 opstelbare box van 8 stuks: 
geel, oranje, rood, paars, 
blauw, groen, bruin en zwart

 verp/1

Marker OHPen universal  
• Schrijft op ieder glad oppervlak
• Permanente, watervaste inkt
• Met ergonomische grip en clip
• Geventileerde dop  

Superfijn: 0,4 mm
841-41  blauw  verp/10
841-40  rood  verp/10
841-46  zwart  verp/10
Fijn: 0,7 mm
842-41  blauw  verp/10
842-40  rood  verp/10
842-46  zwart  verp/10

Fijn: 0,6 mm
318-3  blauw  verp/10
318-2  rood  verp/10
318-5  groen  verp/10
318-9  zwart  verp/10
318WP4  box van 4 stuks: 

rood, blauw, groen en zwart
 verp/1

318WP6 box van 6 stuks: oranje, rood, 
blauw, groen, bruin en zwart

 verp/1

318WP8 box van 8 stuks: geel, oranje, 
rood, paars, blauw, groen, 
bruin en zwart

 verp/1

Medium: 1 mm
317-3  blauw  verp/10
317-2  rood  verp/10
317-5  groen  verp/10
317-9  zwart  verp/10
317WP4  box van 4 stuks: 

rood, blauw, groen en zwart
 verp/1

317WP6 box van 6 stuks: oranje, 
rood, blauw, groen, bruin 
en zwart

 verp/1

317WP8 box van 8 stuks: geel, 
oranje, rood, paars, blauw, 
groen, bruin en zwart

 verp/1

1 x superfijn, 1 x fijn, 1 x medium en 1 x breed
319WP4G  set van 4 stuks, zwart  verp/1

Fijn: 0,6 mm
316-3  blauw  verp/10
316-2  rood  verp/10
316-5  groen  verp/10
316-9  zwart  verp/10
316WP4  box van 4 stuks:  

rood, blauw, groen en zwart
 verp/1

316WP8 opstelbare box van 8 stuks: 
geel, oranje, rood, paars, 
blauw, groen, bruin en zwart

 verp/1

Medium: 1 mm
315-3  blauw  verp/10
315-2  rood  verp/10
315-9  zwart  verp/10
315WP4  box van 4 stuks:  

rood, blauw, groen en zwart
 verp/1

315WP8 opstelbare box van 8 stuks: 
geel, oranje, rood, paars, 
blauw, groen, bruin en zwart

 verp/1
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CD/DVD-markers

Speciale merkstiften

Permanent marker voor  
CD/DVD/BD 8400  
• Fijne, zachte, ronde punt 
• Schrijfbreedte: 0,5 - 1 mm
• Gepigmenteerde,  

permanente veegvaste inkt
• Neutrale geur
• Inkt op waterbasis  

8400B  blauw  verp/10
8400R  rood  verp/10
8400V  groen  verp/10
8400Z  zwart  verp/10
B8400Z  zwart, op blister  verp/1
8400S4  blister van 4 stuks: blauw, rood, groen en zwart  verp/1

CD/DVD/BD-marker Lumocolor  
• Ronde punt
• Schrijfbreedte:0,4 mm
• Speciale markeerstift om CD's  

en DVD's te beschrijven 
• 'Dry safe ink' technologie: kan 

dagenlang openliggen zonder  
uit te drogen

• Perfect veeg- en waterbestendig
• Droog na enkele seconden
• Ideaal voor linkshandigen  
• Kleur: zwart

310CDS9  verp/10

UV-marker 8280  
• Ronde punt
• Schrijfbreedte: 1,5 - 3 mm
• Speciale permanente inkt
• Opschriften zijn uitsluitend onder 

UV-licht zichtbaar 
• Houder uit metaal  

8280    verp/10

Glasbordmarker 90  
• Ronde punt
• Schrijfbreedte: 2 - 3 mm
• Eenvoudig droog uitwisbaar
• Goed dekkende, ondoorzichtige 

inkt, op waterbasis
• Geschikt voor alle gekleurde 

glasborden en de meeste glazen 
oppervlakken

• Laat geen inktresten achter  

E90W wit  verp/10
E90Z zwart  verp/10
B90W wit, op blister  verp/1
B90Z zwart, op blister  verp/1
E90ASS1 blister van 5 stuks: wit, violet, lichtblauw, lichtgroen en geel  verp/1
E90ASS2 blister van 5 stuks: zwart, violet, lichtblauw, lichtgroen en geel  verp/1
90ASS10 doos van 10 stuks: 4 x wit, 2 x zwart, 1 x geel, 1 x violet, 1 x lichtblauw en 1 x lichtgroen  verp/1

Diepvriesmarker 8000  
• Ronde punt
• Schrijfbreedte: 1 mm
• Met permanente, sneldrogende en vorstbestendige  

inkt zonder toevoeging van tolueen/xyleen
• Voor het beschrijven, merken en markeren van diepvrieszakken en diepvriesdozen
• Kleur: zwart
• Op blister  

E8000    verp/1

Textielmarker 8040  
• Ronde punt
• Schrijfbreedte: 1 mm
• Permanente, reukarme inkt
• Voor het was- en kookvast (95 °C) 

merken van textiel
• Kleur: zwart
• Op blister  

8040Z    verp/10

Textielmarker Artline 750 Laundry  
• Ronde punt 
• Schrijfbreedte: 0,7 mm
• Linnenmerkinkt

• Kleur: zwart
• Op blister  

0675103    verp/12
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Speciale merkstiften

Paint marker PX-20  
• Ronde, medium punt
• Schrijfbreedte: 2,2 - 2,8 mm
• Olieverf
• Permanent en dekkend
• Schrijft op elk oppervlak
• Bestand tegen temperaturen  

tot 250 °C  

NLS High-Tech marker 8030  
• Ronde punt
• Schrijfbreedte: 1,5 - 3 mm
• Permanente, reukarme inkt, 

halogeen- en chloorarm
• Voor corrosiearme opschriften 

(voldoet aan luchtvaartnorm LN 
9051)  

8030R  rood  verp/10
8030B  blauw  verp/10

Outdoor marker 8055  
• Ronde punt
• Schrijfbreedte: 1 - 2 mm
• Weerbestendig markeren 

en beschrijven van bijna alle 
oppervlakken buiten, zoals 
kunststof, metaal en glas

• Ook sterk dekkend op donkere 
materialen

• Extreem lichtbestendige, 
lakachtige dekkende pigmentinkt

• Met pompsysteem: vóór gebruik 
schudden, dop verwijderen en 
pompen

• Op blister  

8055W  wit  verp/5
8055Z  zwart  verp/5

Industry Painter 950  
• Ronde punt
• Schrijfbreedte: 10 mm
• Sterk dekkende, uiterst 

permanente kleurpasta
• Voor ruwe en vuile oppervlakken
• Kan bij regen gebruikt worden  

950W  wit  verp/10
950J  geel  verp/10
950R  rood  verp/10
950Z  zwart  verp/10

Merkstift Solid Marker  
• Ronde, brede punt
• Vaste inkt met hoge dekking
• Bestand tegen extreme hoge en  

lage temperaturen (+200/-10 °C)
• Geschikt in een industriële omgeving
• Te gebruiken op bijna alle ondergronden, ook ruw en vuil
• Droogt permanent op na 5 tot 7 minuten
• Vervaagt niet en kan niet worden weggewreven na droging
• Schrijft ondersteboven en zelfs onder water  

XSC50  wit  verp/12
XSC3  geel  verp/12
XSC19  rood  verp/12
XSC36  blauw  verp/12

Merkstift IDenti-Pen  
• Ronde punt
• 2 permanent markers in één:  

aan één zijde met een taaie  
glasvezelpunt, aan de andere  
zijde met een extrafijne  
kunststofpunt voor details

• Voor intens gebruik
• Zonder schudden of pompen
• Voor sheets, stof, keramiek, hout, enz.  

XYKT-B  blauw  verp/12
XYKT-R  rood  verp/12
XYKT-Z  zwart  verp/12
POXYKT8 etui van 8 stuks: rood, oranje, geel, groen, blauw, 

paars, bruin en zwart 
 verp/1

PX20W  wit  verp/12
PX20J  geel  verp/12
PX20R  rood  verp/12
PX20V  groen  verp/12
PX20B  blauw  verp/12
PX20Z  zwart  verp/12
PX20GD  goud  verp/12
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Merkkrijt

Paint markers

Vetkrijt 772  
• Om te schrijven op glas, porselein, 

kunststof, metaal, leer, enz. 
• Doos van 12 ronde staafjes  

Glanslakmarker 750  
• Ronde punt
• Schrijfbreedte: 2 - 4 mm
• Toepasbaar op bijna alle materialen,  

zoals glas, plastic, hout en metaal
• Permanente, reukarme,  

lakachtig dekkende inkt
• Hittebestendig tot 400 °C
• Voor gebruik goed schudden en pompen  

750CRW wit  verp/10
750CRJ geel  verp/10
750CROR oranje  verp/10
750K roze  verp/10
750CRR rood  verp/10
750P paars  verp/10
750CRV groen  verp/10
750LB lichtblauw  verp/10
750CRB blauw  verp/10
750M bruin  verp/10
750CRZ zwart  verp/10
750CRS zilver  verp/10
750CRGD goud  verp/10
750BR koper  verp/10
7503999 doos van 3 stuks  

in metallic kleuren:  
wit, goud en zilver 

 verp/1

7508999 doos van 8 stuks: zwart, 
wit, goud, koper, geel, 
roze, lichtblauw en zilver 

 verp/1

750S10 doos van 10 stuks: geel, 
oranje, roze, rood, violet, 
groen, lichtblauw, blauw, 
bruin en zwart 

 verp/1

772W  wit  verp/1
772J  geel  verp/1
772R  rood  verp/1
772B  blauw  verp/1
772Z  zwart  verp/1

Glanslakmarker 751  
• Ronde punt
• Schrijfbreedte: 1 - 2 mm
• Toepasbaar op bijna alle materialen,  

zoals glas, plastic, hout en metaal
• Permanente, reukarme,  

lakachtig dekkende inkt
• Hittebestendig tot 400 °C  

751CRW wit  verp/10
751CRRG geel  verp/10
751O oranje  verp/10
751K roze  verp/10
751CRR rood  verp/10
751P paars  verp/10
751V groen  verp/10
751LB lichtblauw  verp/10
751CRB blauw  verp/10
751M bruin  verp/10
751CRZ zwart  verp/10
751CRS zilver  verp/10
751CRGD goud  verp/10
751BR koper  verp/10
751S10 doos van 10 stuks: geel, 

oranje, roze, rood, paars, 
groen, lichtblauw, blauw, 
bruin en zwart 

 verp/1

Pastelkleuren
7519135 geel  verp/10
7519138 roze  verp/10
7519137 groen  verp/10
7519139 blauw  verp/10
7513099 doos van 3 stuks:  

blauw, geel en roze 
 verp/1

7515099 doos van 5 stuks: wit, groen, 
blauw, geel en roze 

 verp/1

7518099 doos van 8 stuks: zwart, wit, 
goud, zilver, groen, blauw, 
geel en roze 

 verp/1

Metallic kleuren
1051079 roze  verp/10
1051078 paars  verp/10
1051074 groen  verp/10
1051070 mangaanblauw  verp/10
7513999 doos van 3 stuks: wit, goud 

en zilver 
 verp/1

7515999 doos van 5 stuks: zwart, wit, 
goud, koper en zilver 

 verp/1

Glanslakmarker 780  
• Met in metaal gevatte ronde punt
• Schrijfbreedte: 0,8 mm
• Toepasbaar op bijna alle materialen, zoals 

glas, metaal en plastiek
• Permanente, reukarme,  

lakachtig dekkende inkt
• Hittebestendig tot 400 °C  

780CRW wit  verp/10
780R rood  verp/10
780V groen  verp/10
780B blauw  verp/10
780CRZ zwart  verp/10
780CRS zilver  verp/10
780CRGD goud  verp/10
780KO koper  verp/10
Metallic kleuren
7809078 paars  verp/10
7809074 groen  verp/10
7809070 blauw  verp/10
7803999 doos van 3 stuks:  

wit, goud en zilver 
 verp/1

7805999 doos van 5 stuks: zwart, wit, 
goud, koper en zilver 

 verp/1

78059 doos van 5 stuks: goud, 
zilver, paars, groen en blauw 

 verp/1
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PC-17KPC-8KPC-5MPC-3MPC-1MCPC-1MR PCF-350

Kenmerken
•    POSCA is een viltstift op waterbasis, voor elke ondergrond, niet giftig en bevat geen alcohol noch oplosmiddel
•    Ideaal als markeerstift, om kleuren te mengen, of om te verdunnen, om te schilderen, om te tekenen of nauwkeurig te schrijven
• Ondoorschijnend en dekkend. De duurzame kleurpigmenten zorgen voor diepe heldere kleuren op elke ondergrond
•    Houdt op poreuze vlakken, is makkelijk afwisbaar op glas en loopt niet door bij papier. Sneldrogend
•    Om te schilderen, te kleuren, te tekenen, te schrijven, te versieren en te markeren

Schrijfbreedte 0,7 mm 1 mm 1,5 mm 1,8 - 2,5 mm 8 mm 15 mm Brush
Ref. Verp. Ref. Verp. Ref. Verp. Ref. Verp.  Ref. Verp.  Ref. Verp. Ref. Verp.

wit PC1MRW 12 PC1MCW 12 PC3MW 12 PC5MW 12 PC8KW 6 PC17KW 5 PCF350W 5

ivoor PC3MI 12 PC5MI 12
beige PC3MBE 12 PC5MBE 12
geel PC1MRJ 12 PC1MCJ 12 PC3MJ 12 PC5MJ 12 PC8KJ 6 PCF350J 5
lichtgeel PC5MJP 12 PC8KJP 6
zongeel PC1MRJS 6 PC1MCJS 6 PC3MJS 6 PC5MJS 6
abrikoos PC1MRAB 6 PC1MCAB 6 PC3MAB 6 PC5MAB 6
oranje PC1MCO 12 PC3MDJ 12 PC5MDJ 12 PC8KDJ 6
donkeroranje PC1MRO 12 PC3MO 12 PC5MO 12
zalmroze PC1MCLO 12 PC3MLO 12 PC5MLO 12 PC8KLO 6
lichtroze PC1MRRE 6 PC1MCLK 12 PC3MLK 12 PC5MLK 12 PC8KOF 6
roze PC1MRK 12 PC1MCRE 12 PC3MK 12 PC5MK 12 PC8KK 6 PCF350K 5
lavendel PC1MRLA 6 PC1MCLA 6 PC3MLAV 6 PC5MLAV 6
rood PC1MRR 12 PC1MCR 12 PC3MR 12 PC5MR 12 PC8KR 6 PC17KR 5 PCF350R 5
wijnrood PC1MCWR 12 PC3MWR 12 PC5MWR 12
koraalrood PC1MCC 6 PC3MC 6 PC5MKR 12
donkerrood PC3MDR 12
lila PC3ML 12 PC5ML 12
paars PC1MRP 12 PC1MCP 12 PC3MP 12 PC5MP 12 PC8KP 6
fuchsia PC3MF 12
lichtgroen PC1MCLV 12 PC3MLV 12 PC5MLV 12 PC8KLV 6
smaragdgroen PC3MVE 12 PC5MVE 12
appelgroen PC1MCVP 6 PC3MVP 12 PC5MVP 12
 zeegroen PC1MRVE 6 PC1MCVE 6 PC3M 6 PC5MVA 12
 kakigroen PC3MVK 12
donkergroen PC1MRV 12 PC1MCV 12 PC3MV 12 PC5MV 12 PC8KV 6 PC17KV 5 PCF350V 5
hemelsblauw PC1MCBC 6 PC3MBC 12 PC5MBC 12
ijsblauw PC1MRBG 6
lichtblauw PC1MRLB 12 PC1MCLB 12 PC3MLB 12 PC5MLB 12 PC8KLB 6
marineblauw PC3MMB 12
donkerblauw PC1MRBF 12 PC1MCB 12 PC3MB 12 PC5MB 12 PC8KB 6 PC17KB 5
bruin PC1MCBR 12 PC3MM 12 PC5MM 12 PC8KM 6
donkerbruin PC3MMF 12
grijs PC3MG 12 PC5MG 12 PC8KG 6
leigrijs PC3MGA 12 PC5MGA 12 PC8KGA 6
zwart PC1MRZ 12 PC1MCZ 12 PC3MZ 12 PC5MZ 12 PC8KZ 6 PC17KZ 5 PCF350Z 5
zilver PC1MRAR 12 PC1MCS 12 PC3MS 12 PC5MS 12 PC8KAR 6 PC17KAR 5
goud PC1MROR 12 PC1MCGD 12 PC3MGD 12 PC5MGD 12 PC8KOR 6 PC17KOR 5
brons PC3MBR 12 PC5MBR 12
metaalroze PC1MRKM 12 PC8KKM 6
metaalrood PC1MRRM 12 PC5MRM 12
metaalgroen PC1MRVM 12 PC5MVM 12
metaalblauw PC1MRBM 12 PC5MBM 12 PC8KBM 6
glitter geel PC3MPJ 12
glitter oranje PC3MPO 12
glitter roze PC3MPK 12
glitter rood PC3MPR 12
glitter violet PC3MPP 12
glitter donkergroen PC3MPV 12
glitter lichtblauw PC3MPLB 12
glitter donkerblauw PC3MPB 12
fluo geel PC5MFJ 6 PC85FJ 6
fluo oranje PC5MFO 6 PC85FO 6
fluo roze PC5MFK 6 PC85FK 6
fluo rood PC5MFR 6 PC85FR 6
fluo groen PC85FV 6
fluo turquoise PC8KTF 6

EXTRA BREED 

15 mm

BREED 

8 mm

MIDDEN

1,8 - 2,5 mm

FIJN

1,5 mm

EXTRAFIJN

1 mm

EXTRAFIJN

0,7 mm

PENSEEL

1-10 mm
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Paint markers

Paint marker PC-3M  
• Conische punt
• Schrijfbreedte: 1,5 mm
• Merkstift op waterbasis en gepigmenteerde inkt
• Schilderen, tekenen, schrijven en markeren op elk oppervlak
• Met ondoorlatende, heldere kleuren
• Permanent op poreuze oppervlakken  

Etui van 4 stuks
PC3M4A zilver, goud, wit en zwart  verp/1
Etui van 8 stuks
PC3M8B wit, geel, roze, rood, donkerblauw, lichtblauw, donkergroen 

en zwart 
 verp/1

PC3M8P beige, geel, zalmroze, lichtrose, lila, hemelsblauw, 
lichtgroen en grijs 

 verp/1

Etui van 16 stuks
PC3M16 wit, geel, roze, zalmroze, oranje, rood, paars, donkerblauw, 

lichtblauw, lichtgroen, donkergroen, bruin, grijs, zwart, goud 
en zilver 

 verp/1

Paint marker PC-5M  
• Conische punt
• Schrijfbreedte: 1,8 - 2,5 mm
• Merkstift op waterbasis en  

gepigmenteerde inkt
• Schilderen, tekenen, schrijven  

en markeren op elk oppervlak
• Met ondoorlatende, heldere kleuren
• Permanent op poreuze oppervlakken  

Etui van 4 stuks
PC5M4F fluo-oranje, fluorood, fluoroze en fluogeel  verp/1
PC5M4 zilver, goud, wit en zwart  verp/1
Etui van 8 stuks
PC5M825 beige, strogeel, zalmroze, lichtroze, lila, hemelsblauw, 

lichtgroen en grijs 
 verp/1

PC5M815 ivoor, geel, roze, oranje, rood, wijnrood, bruin en zwart  verp/1
PC5M814 wit, paars, donkerblauw, appelgroen, donkergroen, 

smaragdgroen, leigrijs en zwart 
 verp/1

PC5M8B wit, geel, roze, rood, donkerblauw, lichtblauw, donkergroen 
en zwart 

 verp/1

PC5M8M goud, zilver, brons, metallic blauw, metallic groen, metallic 
rood, metallic roze en metallic paars 

 verp/1

Etui van 16 stuks
PC5M16  wit, beige, geel, roze, oranje, rood, paars, donkerblauw, 

lichtblauw, lichtgroen, donkergroen, bruin, grijs, zwart, zilver 
en goud 

 verp/1

Paint marker PC-8K  
• Brede, schuin afgesneden punt
• Schrijfbreedte: 8 mm
• Merkstift op waterbasis en gepigmenteerde inkt
• Schilderen, tekenen, schrijven en markeren op elk oppervlak
• Met ondoorlatende, heldere kleuren
• Permanent op poreuze oppervlakken  

Etui van 8 stuks
PC8K8 wit, geel, roze, rood, donkerblauw, lichtblauw,  

donkergroen en zwart 
 verp/1

Etui van 16 stuks
PC8K16 wit, beige, geel, roze, oranje, rood, paars, donkerblauw, 

lichtblauw, lichtgroen, donkergroen, bruin, grijs, zwart,  
goud en zilver 

 verp/1

Paint marker  
op waterbasis PC-1MR  
• Extra fijne gekalibreerde punt 
• Schrijfbreedte: 0,7 mm
• Verfstift op waterbasis
• Ondoorschijnend en dekkend
• Makkelijk afwasbaar van glas  
• Etui van 16 stuks: wit, geel, roze, donkeroranje, rood, paars, 

donkerblauw, lichtblauw, donkergroen, zwart, goud, zilver, 
metallic blauw, metallic groen, metallic rood en metallic roze

PC1MR16   verp/1

Paint marker PC-1MC  
• Extra fijne conische punt
• Schrijfbreedte: 0,7 mm 
• Merkstift op waterbasis en gepigmenteerde inkt
• Schilderen, tekenen, schrijven en markeren op elk oppervlak
• Met ondoorlatende, heldere kleuren
• Permanent op poreuze oppervlakken  

Etui van 4 stuks
PC1MC4 zilver, goud, wit en zwart  verp/1
Etui van 8 stuks
PC1M8A wit, geel, roze, rood, donkerblauw, lichtblauw,  

donkergroen en zwart 
 verp/1

Paint marker PC-7M  
• Brede conische punt
• Schrijfbreedte: 4,5 - 5,5 mm
• Merkstift op waterbasis en gepigmenteerde inkt
• Schilderen, tekenen, schrijven en markeren op elk oppervlak
• Met ondoorlatende, heldere kleuren
• Permanent op poreuze oppervlakken  

Etui van 8 stuks
PC7M8 wit, geel, roze, rood, lichtblauw, donkerblauw, 

donkergroen en zwart 
 verp/1

Etui van 16 stuks
PC7M16A wit, geel, zalmroze, oranje, donker oranje, rood, 

roze, paars, donkerblauw, lichtblauw, lichtgroen, 
donkergroen, bruin, grijs en 2 x zwart 

 verp/1
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Krijtmarkers

Krijtmarker  
• Regenbestendig
• Voor gebruik zowel  

binnen- als buitenshuis
• Uitwisbaar met een vochtige 

doek van bijna alle niet-poreuze 
oppervlakken

• Ideaal voor menuborden, 
krijtborden, lichtborden en ramen  

Krijtmarker 4095  
• Ronde punt
• Schrijfbreedte: 2 - 3 mm
• Geurneutraal, vloeibaar krijt op waterbasis
• Voor het beschrijven van o.a. ramen en krijtborden
• Met een vochtige doek te verwijderen van bijna  

alle niet-poreuze oppervlakken  

4095W wit  verp/10
4095R rood  verp/10
4095V groen  verp/10
4095B blauw  verp/10
4095Z zwart  verp/10
B4095W wit, op blister  verp/1
3449000 etui van 5 stuks: 2 x wit, 1 x neongeel,  

1 x neonoranje, 1 x neonroze 
 verp/1

Krijtmarker 4090  
• Beitelvormige punt
• Schrijfbreedte: 4 - 15 mm
• Geurneutraal, vloeibaar krijt op waterbasis
• Voor het beschrijven van  

o.a. ramen en krijtborden
• Met een vochtige doek te verwijderen  

van bijna alle niet-poreuze oppervlakken  

4090W wit  verp/5
4090NJ neongeel  verp/5
4090NO neonoranje  verp/5
4090NK neonroze  verp/5
4090R rood  verp/5
4090LV lichtgroen  verp/5
4090Z zwart  verp/5
B4090W wit, op blister  verp/1
3446000 etui van 5 stuks: 2 x wit, 1 x neongeel, 1 x neonoranje  

en 1 x neonroze 
 verp/1

Krijtmarker 150  
• Beitelvormige, extra brede schrijfpunt 
• Schrijfbreedte: 5 - 15 mm
• Vloeibaar krijt op waterbasis
• Goede dekking
• Ideaal om glas en alle op glas lijkende 

gladde oppervlakken van tekst te voorzien
• Vochtig of droog wissen zonder resten
• Op blister  

GL171 wit  verp/1
GL175 blauw  verp/1

Krijtmarker 50  
• Beitelvormige schrijfpunt 
• Schrijfbreedte: 1 - 5 mm
• Vloeibaar krijt op waterbasis
• Goede dekking, ook op donkere 

oppervlakken
• Ideaal om glas en alle op glas lijkende 

gladde oppervlakken van tekst te voorzien
• Vochtig of droog wissen zonder resten
• Op blister  

GL181 wit  verp/1
GL180 zwart  verp/1
GL182 blister van 3 stuks: 

 roze, geel en groen 
 verp/1

Krijtmarker Wet Erase  
• Beitelvormige punt
• Schrijfbreedte: 2 - 4 mm
• Semi-permanente marker 
• Uitwisbaar met  

een vochtige doek 
• Voor gebruik buiten:  

de inkt loopt niet uit,  
zelfs niet bij regenweer

• Voor lichtborden, etalages, enz.  

SMW26W wit  verp/12
SMW26J geel  verp/12
SMW26R rood  verp/12
SMW26V groen  verp/12

Ronde punt: 0,9 - 1,3 mm
PWE3MBL wit  verp/12
PWE3MFJ fluogeel  verp/12
PWE3MSN zwart  verp/12
Ronde punt: 1,8 - 2,5 mm
PWE5MW wit  verp/12
PWE5MFJ fluogeel  verp/12
PWE5MOF fluo-oranje  verp/12
PWE5MFK fluoroze  verp/12
PWE5MFR fluorood  verp/12
PWE5MFV fluogroen  verp/12
PWE5MLB lichtblauw  verp/12
PWE5MN zwart  verp/12
PWE5MAR zilver  verp/12
PWE5MOR goud  verp/12

Beitelvormige punt: 8 mm
PWE8KW wit  verp/6
PWE8KFJ fluogeel  verp/6
PWE8KOF fluo-oranje  verp/6
PWE8KRE fluoroze  verp/6
PWE8KR rood  verp/6
PWE8KV fluogroen  verp/6
PWE8KBC lichtblauw  verp/6
PWE8KN zwart  verp/6
PWE8KAR zilver  verp/6
PWE8KOR goud  verp/6
Beitelvormige punt: 15 mm
PWE17BL wit  verp/5
PWE17JF fluogeel  verp/5
PWE17AR zilver  verp/5
PWE17OR goud  verp/5
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Krijtmarkers

Krijtmarker Original SMA100  
• Ronde, fijne punt
• Schrijfbreedte: 1 - 2 mm
• Loopt niet uit
• Verkleurt niet
• Bestand tegen lichte regen
• Verwijderbaar met een spons en water  

Blister van 2 stuks
5280010 wit  verp/1
5280027 goud en zilver  verp/1
Blister van 4 stuks
6493811 wit  verp/1
6492661 blauw, rood, groen en wit  verp/1
Blister van 7 stuks
6492753 wit  verp/1
6492722 rood, blauw, oranje, geel, roze, 

groen en paars 
 verp/1

5285091 metallic kleuren: groen, blauw, 
paars, roze, goud, geel en zilver 

 verp/1

Krijtmarker  
Original SMA510  
• Beitelvormige,  

medium punt
• Schrijfbreedte: 2 - 6 mm
• Loopt niet uit
• Verkleurt niet
• Bestand tegen lichte regen
• Te gebruiken op alle  

niet-poreuze oppervlakken
• Verwijderbaar met een spons en water  

4246005 wit  verp/12
4246036 geel  verp/12
4245862 oranje  verp/12
4245893 roze  verp/12
4245923 rood  verp/12
4245978 paars  verp/12
4245831 groen  verp/12
4245800 blauw  verp/12
4246067 zilver  verp/12
4246098 goud  verp/12
Blister van 2 stuks
4242212 wit  verp/1
4242236 geel  verp/1
4242267 oranje  verp/1
4242274 roze  verp/1
4242229 rood  verp/1
4242250 groen  verp/1
4242243 blauw  verp/1
4245428 zilver  verp/1
4245411 goud  verp/1
Blister van 4 stuks
6491183 wit  verp/1
6491169 blauw, rood, groen en geel  verp/1
Blister van 8 stuks
4244285 wit  verp/1
4242304 wit, rood, blauw, geel, oranje, 

roze, groen en paars 
 verp/1

6499592 aardekleuren: geel, zalm-
roze, lichtgroen, okergeel, 
lichtblauw, bruin, roest 
en grijs 

 verp/1

Krijtmarker Original  
• Loopt niet uit
• Verkleurt niet
• Bestand tegen lichte regen
• Te gebruiken op alle niet-poreuze  

oppervlakken
• Verwijderbaar met een spons en water
• Kleur: wit
• Blister van 5 krijtmarkers: 

- 1 x schrijfbreedte: 7 - 15 mm, dikke punt 
- 2 x schrijfbreedte: 2 - 6 mm, medium punt 
- 2 x schrijfbreedte: 1 -  2 mm, fijne punt  

6496263    verp/1

Krijtmarker Waterproof SMA610 en SMA820 
• Waterbestendig
• Loopt niet uit
• Verkleurt niet
• Te gebruiken op alle  

niet-poreuze oppervlakken
• Reinigen met een spons en  

de Securit® reinigingsspray  

SMA 610, beitelvormige, medium punt, schrijfbreedte: 2 - 6 mm
Blister van 2 stuks
5281383 wit  verp/1
Blister van 4 stuks
5281444 wit  verp/1
5281079 2 x wit en 2 x zwart  verp/1
5281086 geel, groen, rood en blauw  verp/1
SMA820, platte, brede punt, schrijfbreedte: 7 - 15 mm
Blister van 2 stuks
5281406 wit  verp/1
Blister van 4 stuks
5281390 wit  verp/1
5281093 2 x wit en 2 x zwart  verp/1
5281109 geel, groen, rood en blauw  verp/1

Krijtmarker Original SMA720  
• Beitelvormige, brede punt
• Schrijfbreedte: 7 - 15 mm
• Loopt niet uit
• Verkleurt niet
• Bestand tegen lichte regen
• Geschikt voor krijtborden, glas, spiegel, enz.
• Verwijderbaar met een spons en water  

4246357 wit  verp/6
4246388 geel  verp/6
4246210 oranje  verp/6
4246241 roze  verp/6
4246272 rood  verp/6
4246180 groen  verp/6
4246159 blauw  verp/6
Op blister
4242311 wit  verp/1
Blister van 4 stuks
6491220 wit  verp/1
Blister van 8 stuks
4244292 wit  verp/1
Etui van 8 stuks
4242403 wit, geel, rood, blauw, oranje, 

roze, groen en paars 
 verp/1

6499691 aardekleuren: bruin, roest, 
zalmroze, lichtgroen, geel, 
lichtblauw, okergeel en grijs 

 verp/1

Krijtmarker  
• Ronde punt
• Schrijfbreedte: 2 mm
• Op waterbasis
• Zichtbaar inktniveau
• Voor gladde, niet-poreuze oppervlakken
• Uitwisbaar met een vochtige doek
• Reukloos
• Niet giftig  

Op blister
743517 wit  verp/12 743510 blauw  verp/12
Etui van 4 stuks
743547  wit, oranje, roze en groen  verp/1
743548 roze, groen, blauw en zwart  verp/1
Etui van 6 stuks
743557 wit, oranje, roze, groen, blauw en zwart  verp/1
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Markeerstiften

Markeerstift STABILO BOSS original  
• Schuine punt: maakt 2 streepdiktes mogelijk (2 en 5 mm)
• Fluorescerende inkt op waterbasis
• Reukloos
• Ergonomisch
• Navulbaar  

70-24 geel  verp/10
70-54 oranje  verp/10
70-56 roze  verp/10
70-40 rood  verp/10
70-58 lila  verp/10
70-55 paars  verp/10
70-33 groen  verp/10
70-51 turkoois  verp/10
70-31 blauw  verp/10

Markeerstift GREEN BOSS  
• Schuine punt: maakt 2 streepdiktes mogelijk (2 en 5 mm)
• Fluorescerende inkt op waterbasis
• Milieuvriendelijk en reukloos
• Bestaat voor 83 % uit gerecycleerd materiaal  

607024 geel  verp/10
607054 oranje  verp/10
607056 roze  verp/10
607033 groen  verp/10
60704 blister van 4 stuks: groen, roze, oranje en geel  verp/5

Markeerstift STABILO BOSS parade  
• Schuine punt: maakt 2 streepdiktes 

mogelijk (2 en 5 mm)
• Deskset van 4 markeerstiften
• Geassorteerde kleuren:  

groen, roze, oranje en geel  

7004-41    verp/10

Markeerstift NEON  
• Schuine punt: maakt  

2 streepdiktes mogelijk  
(2 en 5 mm)

• Unieke vormgeving
• Fluorescerende inkt op 

waterbasis
• Reukloos  

7224 geel  verp/10
7254 oranje  verp/10
7256 roze  verp/10
7233 groen  verp/10
7241 etui van 4 stuks:  

geel, oranje, roze en groen 
 verp/1

Markeerstift STABILO BOSS  
original Big Box  
• Schuine punt: maakt 2 streepdiktes 

mogelijk (2 en 5 mm)
• Opbergdoos van 4 markeerstiften
• Geassorteerde kleuren:  

geel, oranje, groen en blauw  

7004-3   verp/10

Markeerstift STABILO BOSS splash  
• Schuine punt: maakt 2 streepdiktes mogelijk (2 en 5 mm)
• Fluorescerende inkt op waterbasis
• Milieuvriendelijk en reukloos
• Ergonomisch door rubberen gripzone
• Op blister  

75-24 geel  verp/10
75-54 oranje  verp/10
75-56 roze  verp/10
75-33 groen  verp/10
75-4 blister van 4 stuks: oranje, groen, geel en roze  verp/5

Etui van 4 stuks
70/4 groen, roze, oranje en geel  verp/5
7042 pastelkleuren: groen, roze, lila 

en turkoois 
 verp/1

Etui van 6 stuks
70/6 blauw, groen, rood, roze, oranje 

en geel 
 verp/1

70-62 pastelkleuren: geel, oranje, 
roze, lila, turkoois en groen 

 verp/1

Doos van 10 stuks
70-10 4 x geel, 2 x roze, 2 x groen en 

2 x blauw 
 verp/1

Deskset van 15 stuks
701515 geassorteerde kleuren  verp/5

Pastelkleuren
70-144 milky yellow (geel)  verp/10
70-126 creamy peach (oranje)  verp/10
70-129 pink blush (roze)  verp/10
70-155 lila haze (lila)  verp/10
70-116 hint of mint (groen)  verp/10
70-113 turkoois (blauw)  verp/10
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Markeerstiften

Markeerstift Flash  
• Schuine punt: maakt twee  

streepdiktes mogelijk (1 en 3,5 mm)
• Zakformaat met clip
• Fluorescerende inkt op waterbasis
• Reukloos
• Kan tot 4 uur openliggen zonder uit 

te drogen  

55524 geel  verp/10
55554 oranje  verp/10
55556 roze  verp/10
55540 rood  verp/10
55533 groen  verp/10
55531 blauw  verp/10
5554 etui van 4 stuks: geel, 

groen, blauw en roze 
 verp/1

5556 etui van 6 stuks: rood, 
oranje, geel, groen, blauw 
en roze 

 verp/1

Markeerstift STABILO BOSS MINI  
• Schuine punt: maakt 2 streepdiktes mogelijk (2 en 5 mm)
• Zakmodel met fluorescerende inkt op waterbasis
• Milieuvriendelijk en reukloos  

STABILO BOSS MINI Pastellove, pastelkleuren
071447 milky yellow (geel)  verp/10
071267 creamy peach (oranje)  verp/10
071297 pink blush (roze)  verp/10
071557 lila haze (lila)  verp/10
071167 hint of mint (groen)  verp/10
071137 turkoois (blauw)  verp/10
070347 etui van 3 stuks: hint of mint (groen), creamy peach (oranje)  

en lila haze (lila) 
 verp/10

070357 etui van 3 stuks: turkoois (blauw), pink blush (roze)  
en hint of mint (groen) 

 verp/10

B514511 blister van 5 stuks: hint of mint (groen), milky yellow (geel), pink blush (roze),  
lila haze (lila) en turkoois (blauw) 

 verp/1

070627 doosje van 6 stuks: milky yellow (geel), lila haze (lila), pink blush (roze), turkoois (blauw), 
creamy peach (oranje) en hint of mint (groen) 

 verp/1

STABILO BOSS MINI, geassorteerde kleuren
07311 etui van 3 stuks: geel, oranje en groen  verp/10
07511 etui van 5 stuks: geel, oranje, roze, groen en blauw  verp/6
STABILO BOSS MINI Sweet Friends, geassorteerde kleuren, met kindermotieven
B543191 blister van 5 stuks: roze, blauw, geel, groen en oranje  verp/1

Markeerstift swing cool  
• Schuine punt
• Schrijfbreedte: 1 - 4 mm
• Doorschijnend lichaam  

in de kleur van de inkt
• Geventileerde dop en witte clip  

275-24 geel  verp/10
275-54 oranje  verp/10
275-56 roze  verp/10
275400 rood  verp/10
275-55 lila  verp/10
275-33 groen  verp/10
27551 turkoois  verp/10
275-31 lichtblauw  verp/10
275-4 etui van 4 stuks: geel, groen, lichtblauw en roze  verp/5
275/6 etui van 6 stuks : oranje, geel, groen, turkoois, lichtblauw en roze  verp/5
275-8 etui van 8 stuks: oranje, geel, groen, turkoois en lichtblauw, lila, rood en roze  verp/5
Pastelkleuren
275-144 milky yellow (geel)  verp/10
275-126 creamy peach (oranje)  verp/10
275-129 pink blush (roze)  verp/10
275-155 lila haze (lila)  verp/10
275-116 hint of mint (groen)  verp/10
275-113 turkoois (blauw)  verp/10
27568 etui van 6 stuks: groen, geel, oranje, roze, lila en turkoois  verp/5

Markeerstift LUMINATOR  
• Schuine punt: maakt  

2 streepdiktes mogelijk  
(2 en 5 mm)

• Met vloeibare inkt,  
gepigmenteerd, uiterst  
lichtgevend en lichtecht

• Inktniveau permanent zichtbaar
• De "XXL Performance" markeerstift: XXL hoeveelheid inkt,  

XXL design en XXL gebruiksduur  

Markeerstift NAVIGATOR  
• Schuine punt
• Schrijfbreedte: 1 - 4 mm
• Vloeibare inkt op waterbasis
• Zichtbaar inktniveau
• Gripzone uit rubber 
• Elegant doorzichtig lichaam met zwarte clip
• Constante inktafgifte
• Voor alle papiersoorten  

545-24 geel  verp/10
545-54 oranje  verp/10
545-56 roze  verp/10
545-33 groen  verp/10
545-31 blauw  verp/10
545-4 etui van 4 stuks: geel, oranje, groen en blauw  verp/5

71-24 geel  verp/5
71-54 oranje  verp/5
71-56 roze  verp/5

71-40 rood  verp/5
71-33 groen  verp/5
71-41 blauw  verp/5

71/4 etui van 4 stuks: geel, groen, oranje en roze  verp/1
7104 deskset van 4 stuks: geel, oranje, groen en blauw  verp/1
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Markeerstift Triplus Textsurfer  
• Ronde punt
• Schrijfbreedte: 1 - 4 mm
• Aangenaam zachte, variabele punt  

om fijn en breed te markeren
• Ergonomisch, driekantig lichaam
• Ideaal om kleine letters te markeren
• Voor papier, fax en carbonpapier
• Sneldrogend  
366SB6 opstelbare box van 6 

pastelkleuren: geel, oranje, 
roze, paars, turkoois en groen 

 verp/1

366SB10 opstelbare box van 10 pastel- 
en vintage kleuren: geel, oranje, 
roze, paars, turkoois, groen, 
lichtblauw, zand, lichtgrijs en 
zwart 

 verp/1
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Markeerstiften

Markeerstift Textsurfer Classic  
• Schuine punt
• Schrijfbreedte: 1 - 5 mm
• Grote inktvoorraad
• Dop met clip
• 'Inkjet safe': kan probleemloos 

worden gebruikt bij inkjet 
afdrukken zonder de inkt  
te laten uitlopen

• Kleuren paars en turkoois  
'copy safe': markering blijft 
zichtbaar op een kopie  

364-1 geel  verp/10
364-4 oranje  verp/10
364-23 roze  verp/10
364-2 rood  verp/10
364-6 paars (copy safe)  verp/10
364-5 groen  verp/10
364-35 turkoois (copy safe)  verp/10
364-3 blauw  verp/10
364-9 zwart  verp/10
364WP4 etui van 4 stuks: geel, roze, 

blauw en groen 
 verp/1

364SWP4 etui van 4 stuks: 2 x geel,  
1 x oranje, 1 x groen  
(3 + 1 GRATIS) 

 verp/10

364WP6 etui van 6 stuks: geel, 
oranje, roze, paars, blauw 
en groen 

 verp/1

364AWP8 etui van 8 stuks: geel, 
oranje, roze, paars, blauw, 
groen en 2 x geel 
(6 + 2 GRATIS) 

 verp/1

Mini markeerstift 7  
• Beitelvormige punt
• Schrijfbreedte: 1 - 3 mm
• Praktisch mini formaat
• Wateroplosbare inkt 
• Neonkleuren
• De ergonomische gripzone zorgt voor een 

aangenaam schrijfcomfort  
• Blister van 5 stuks: groen, blauw, roze, 

oranje en geel

E7ASS  verp/10

Markeerstift 345  
• Schuine punt
• Schrijfbreedte: 2 - 5 mm
• Wateroplosbare inkt 
• Hoge kleurglans
• Speciale inkt ontwikkeld om het  

uitvlekken van tekst tegen te gaan
• Voor inkjetafdrukken en  

alle papiersoorten  

Etui van 4 stuks
345ASS geel, oranje, roze en groen  verp/1
Doos van 10 stuks
345J geel  verp/1
345O oranje  verp/1
345R roze  verp/1
345V groen  verp/1

Markeerstift Ecoline 24  
• Schuine punt
• Schrijfbreedte: 2 - 5 mm
• Fluorescerende inkt op waterbasis
• Navulbaar
• Minstens 90 % gemaakt uit  

hernieuwbare materialen  

24J geel  verp/10
4436006 oranje  verp/10
24R roze  verp/10
24V groen  verp/10
24/4 etui van 4 stuks: geel, roze, 

oranje en groen 
 verp/1

Markeerstift Frixion Light  
• Schuine punt
• Uitwisbare inkt: markeer, wis met  

de achterkant van de marker en markeer opnieuw
• Kleuren verdwijnen door de warmte,  

opgewekt door het rubberen sluitstuk
• Fluorescerende inkt  

Pastelkleuren
364-100 lichtgeel  verp/10
364-405 perzik  verp/10
364-450 zand  verp/10
364-210 lichtkarmijn  verp/10
364-505 munt  verp/10
364-305 hemelsblauw  verp/10
Vintagekleuren
364-620 lavendel  verp/10
364-530 limoengroen  verp/10
364-820 lichtgrijs  verp/10
Pastel- en vintagekleuren
364CWP4 etui van 4 stuks: 

hemelsblauw, zand, 
lichtgrijs en zwart 

 verp/1

364CWP6 etui van 6 stuks: lichtgeel, 
perzik, lichtkarmijn, 
lavendel, munt en 
limoengroen 

 verp/1

364CWP1 etui van 10 stuks: 
lichtgeel, perzik, 
lichtkarmijn, lavendel, 
munt, limoengroen, 
hemelsblauw, zand, 
lichtgrijs en zwart

 verp/1

343186 geel  verp/12
343193 roze  verp/12
343209 groen  verp/12
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Markeerstift  
• Schuine punt: maakt 2 streepdiktes mogelijk (1 - 5 mm)
• Fluorescerende inkt op waterbasis  

961125 geel  verp/12
961129 oranje  verp/12
961109 roze  verp/12
961133 rood  verp/12
961117 groen  verp/12
961110 blauw  verp/12
961137 etui van 4 stuks: geel, groen, oranje en roze  verp/1
961141 etui van 6 stuks: geel, groen, oranje, roze, blauw en rood  verp/1

Markeerstift  
• Schuine punt: maakt 2 streepdiktes mogelijk (1 en 4 mm)
• Met fluorescerende inkt op waterbasis  

296247 geel  verp/12
296271 oranje  verp/12
552919 roze  verp/12
296298 rood  verp/12
296263 groen  verp/12
296255 blauw  verp/12
500836 etui van 4 stuks: groen, roze, oranje en geel  verp/1
500925 etui van 6 stuks: groen, blauw, roze, oranje, geel en paars  verp/1

Markeerstift Flex  
• Flexibele punt, ronde en schuine 

punt mogelijk
• 1 tekstmarker = 3 verschillende 

schrijfbreedtes
• Inkt op waterbasis
• Comfortabele rubberen grip
• Droogt niet uit, tot 8 uur lang  

942040 geel  verp/12
949894 roze  verp/12
949868 groen  verp/12
942041 blister van 4 stuks: groen, 

oranje, roze en geel 
 verp/1

Markeerstift Highlighter Grip  
• Schuine punt
• Schrijfbreedte afhankelijk  

van positie: 1,6 mm of 3,4 mm
• Heldere neonkleuren
• Sneldrogende inkt op waterbasis
• Hoge lichtechtheid
• Gemakkelijke gripzone
• Niet uit PVC-materiaal vervaardigd  

824755 blister van 2 stuks, geel  verp/1
964859 blister van 4 stuks in pastelkleuren: blauw, geel, roze en groen  verp/1
824758 blister van 5 stuks: geel, roze, groen, blauw en oranje  verp/1
964861 blister van 5 stuks met print op het lichaam: geel, roze, groen, blauw en oranje  verp/1
Doos van 12 stuks
8119350 geel  verp/1
8119330 oranje  verp/1
811931 blauw  verp/1

Markeerstift Fluo'Peps Classic  
• Schuine punt
• Ultralichtgevende kleuren
• Droogt niet onmiddellijk uit zonder dop
• 'Inkjet safe': kan probleemloos worden gebruikt bij inkjet 

afdrukken zonder de inkt te laten uitlopen  

742534 geel  verp/12
742535 oranje  verp/12
742536 roze  verp/12

742531 paars  verp/12
742533 groen  verp/12
742530 blauw  verp/12

Markeerstift Fluo'Peps Soft  
• Schuine, flexibele punt
• Schrijfbreedte: 1 - 5 mm
• Ultralichtgevende kleuren
• Droogt niet onmiddellijk uit zonder dop
• 'Inkjet safe': kan probleemloos worden gebruikt bij inkjet 

afdrukken zonder de inkt te laten uitlopen  

746034 geel  verp/12
746035 oranje  verp/12
746033 groen  verp/12
746047 blister van 4 stuks: groen, roze, oranje en geel  verp/1

Markeerstift Link-it  
• Schuine punt
• Schrijfbreedte: 1 - 4 mm
• Link-it systeem: de markeerstift kan 

gekoppeld worden aan de Link-it Slider en 
de fineliners (onderling combineerbaar)

• Driehoekig lichaam gemaakt uit  
85 % biologisch plastic  

119205 geel  verp/10
119206 oranje  verp/10
119209 roze  verp/10
119204 groen  verp/10

742547 etui van 4 stuks: groen, roze, oranje en geel  verp/12
742557 etui van 6 stuks: geel, oranje, groen, roze, blauw en paars  verp/12
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Navulbare vulpotloden

Vulpotlood  
• Met clip en gum
• Niet navulbaar
• Zwarte houder  

961099 potloodstift: 0,5 mm  verp/12
961102 potloodstift: 0,7 mm  verp/12

Vulpotlood Non-Stop  
• Potloodstift: 0,7 mm
• Hardheid: HB
• Met eenvoudige draaibeweging uit  

te schuiven of in te trekken
• Punt met vering vermindert risico  

op gebroken stiften
• Niet navulbaar
• Doos van 12 stuks in  

geassorteerde kleuren:  
roze, groene, rode en paarse houder  

1906125   verp/1

Vulpotlood BicMatic  
Classic  
• Bevat 3 stiften HB van 9 cm
• Transparante houder
• Clip in geassorteerde kleuren: geel, 

oranje, rood, groen, blauw en zwart
• Met gum
• Niet navulbaar  

Potloodstift: 0,5 mm
820958 doos van 12 stuks   verp/12
Potloodstift: 0,7 mm
811965 blister van 5 stuks  verp/25
27 doos van 7 stuks  verp/12

Vulpotlood BicMatic Strong  
• Potloodstift: 0,9 mm
• Bevat 3 stiften HB van 9 cm
• Hogere weerstand
• Schrijft 2 maal langer dan een 

grafietpotlood
• Geassorteerde kleuren: rode en 

paarse houder
• Met gum
• Niet navulbaar  

892271   verp/12

Vulpotlood ECOlutions™ Matic  
• Potloodstift: 0,7 mm
• Bevat 4 stiften HB van 9 cm
• Uit 65 % gerecycleerd materiaal
• Geassorteerde kleuren: groene, 

blauwe en grijze houder
• Met gum
• Niet navulbaar  

887719   verp/50

Vulpotlood  
• Met gum en metalen drukknop  

P203 potloodstift: 0,3 mm, bruine houder  verp/12
P205 potloodstift: 0,5 mm, zwarte houder  verp/12
P207 potloodstift: 0,7 mm, blauwe houder  verp/12
P209G potloodstift: 0,9 mm, gele houder  verp/12

Vulpotlood Orenz  
• Unieke technologie die het breken  

van de potloodstift voorkomt
• Navulbaar  

XPP502W potloodstift 0,2 mm, witte houder  verp/1
XPP503G potloodstift 0,3 mm, gele houder  verp/1
XPP505A potloodstift 0,5 mm, zwarte houder  verp/1
XPP507S potloodstift 0,7 mm, blauwe houder  verp/1
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Potloodstift: 0,5 mm
2089099 rode houder  verp/1
2089104 donkergroene houder  verp/1
2089102 donkerblauwe houder  verp/1
2089097 zwarte houder  verp/1
Potloodstift: 0,7 mm
2089098 rode houder  verp/1
2089103 donkergroene houder  verp/1
2089101 donkerblauwe houder  verp/1
2089096 zwarte houder  verp/1

Vulpotlood Criterium  
• Met een intrekbare gum van 3 cm
• Verende intrekbare punt en een metalen clip
• Zwarte houder  

892276 potloodstift: 0,5 mm  verp/12
892277 potloodstift: 0,7 mm  verp/12

Vulpotlood Criterium 2613  
• Potloodstift: 2 mm
• Ideaal om te tekenen
• Zwarte plastic houder met metalen clip
• Drukknop met ingebouwde gum en puntenslijper  

2613AS   verp/12

Vulpotlood Visuclick  
• Ideaal om te schrijven, te tekenen 

en te schetsen
• Ergonomische gripzone
• Houder uit kunststof
• Metalen clip en drukknop
• Doos van 12 stuks  

Potloodstift: 0,5 mm
2089093 oranje houder  verp/1
2089095 roze houder  verp/1
2089091 groene houder  verp/1
2088549 blauwe houder  verp/1
Potloodstift: 0,7 mm
2089092 oranje houder  verp/1
2089094 roze houder  verp/1
2088550 groene houder  verp/1
2088548 blauwe houder  verp/1

Vulpotlood Visumax  
• Ideaal om te schrijven,  

te tekenen en te schetsen
• Ergonomische gripzone
• Houder uit kunststof
• Metalen clip en drukknop
• Doos van 12 stuks  

Vulpotlood Tikky  
• Potloodstift: 0,5 mm
• Ideaal om te schrijven, te tekenen  

en te schetsen
• Ergonomische gripzone
• Houder uit kunststof
• Metalen clip en drukknop  

0770540 rode houder  verp/12
0770560 blauwe houder  verp/12
0770550 zwarte houder  verp/12

Vulpotlood Premium  
• Hardheid: HB
• Metalen clip, gripzone en drukknop
• Versterkte potloodstiften 

verminderen het risico op stiftbreuk
• Gum met beschermdopje
• Zacht schrift
• Elke stiftdikte heeft een  

eigen kleuraanduiding
• Zwarte houder  

Vulpotlood Velocity  
• Met een zachte grip voor een maximaal comfort
• Gum met beschermdopje  

Potloodstift: 0,5 mm
839626 geassorteerde kleuren: oranje, rode, blauwe 

en zwarte houder, op blister 
 verp/1

829132 blauwe houder, doos van 12 stuks  verp/1
Potloodstift: 0,7 mm
8291331 oranje houder, doos van 12 stuks  verp/1

Vulpotlood Velocity Pro  
• Flexibele en sterke Hi-polymeer potloodstiften
• Telescopische stiftgeleider
• Comfortabele, zachte S-vormige grip, metalen clip
• Gum met beschermdop  

820643 potloodstift: 0,5 mm, transparante houder met grijze grip  verp/12
8206420 potloodstift: 0,7 mm, inclusief 3 HB stiften, transparante 

houder met zwarte grip 
 verp/12

M3552 potloodstift: 0,3 mm, met geel accent  verp/10
M5552 potloodstift: 0,5 mm, met rood accent  verp/10
M7552 potloodstift: 0,7 mm, met blauw accent  verp/10
M9552 potloodstift: 0,9 mm, met groen accent  verp/10
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Vulpotlood Mars Micro 775  
• Ideaal om te tekenen en te schrijven
• Met rubberen antislip grip
• Metalen clip en drukknop
• Breukvast dankzij verend fijnstiftkanaal
• Met gum
• Blauwe houder  

Vulpotlood Graphite 779  
• Potloodstift: 0,5 mm
• Metalen clip en drukknop
• Intrekbare stift, verend fijnstiftkanaal
• Met ergonomische grip
• Blauwe houder  

Vulpotlood Graphite 777  
• Potloodstift: 0,5 mm
• Lichaam met rubberen oppervlak, transparant design
• Antibreek stiftgeleider
• Extralange PVC- en latexvrije gum en B fijnstiften  

Vulpotlood Mars Technico  
• Potloodstift: 2 mm
• Ideaal om te schrijven en te tekenen
• Geïntegreerde potloodslijper
• Metalen clip, gripzone en drukknop
• Plastic houder  

Vulpotlood Super Grip  
• Potloodstift: 0,5 mm
• Intrekbare stiftgeleider
• Rubberen grip 
• Gum met beschermdop
• Zwarte clip en grip
• Transparante houder  

Vulpotlood EASYergo 1.4  
• Potloodstift: 1,4 mm
• Ergonomische gripzone
• Gemakkelijk om te leren schrijven
• Navulbaar
• Neonkleuren
• Op blister  

Vulpotlood Automatic 0,5  
• Potloodstift: 0,5 mm
• Hardheid: HB
• Intrekbaar
• Zachte grip
• Potloodstift uit hi-polymeer:  

breekt minder snel
• Automatische mechaniek zorgt  

voor een continue vullingaanvoer:  
klikken is niet meer nodig

• Geassorteerde kleuren: houder  
met roze, groen en blauw accent

• Kokertje met 12 vullingen en 2 gummen
• Op blister  

Vulpotlood Automatic 0,7  
• Potloodstift: 0,7 mm
• Hardheid: HB
• Intrekbaar
• Zachte grip
• Potloodstift uit hi-polymeer:  

breekt minder snel
• Automatische mechaniek zorgt  

voor een continue vullingaanvoer:  
klikken is niet meer nodig

• Geassorteerde kleuren: houder met roze,  
groen en blauw accent

• Kokertje met 12 vullingen en 2 gummen
• Op blister  

77503 potloodstift: 0,3 mm, met geel accent  verp/10
77505S potloodstift: 0,5 mm, met bruin accent  verp/10
77507S potloodstift: 0,7 mm, met blauw accent  verp/10
77509S potloodstift: 0,9 mm, met rood accent  verp/10

780C blauwe houder  verp/5
780C9 zwarte houder  verp/5

777054 oranje houder  verp/10
7770550 groene houder  verp/10
777053 blauwe houder  verp/10 77905   verp/10

3011001   verp/12

Voor rechtshandigen
B468965 paars/gele houder  verp/5
B468995 turkoois/roze houder  verp/5
B469025 groen/turkoois houder  verp/5
B469055 blauw/oranje houder  verp/5
Voor linkshandigen
B468903 turkoois/roze houder  verp/3
B468933 blauw/oranje houder  verp/3
Vullingen
B469141  HB, blister met 2 etuis van 6 vullingen  verp/10

559511  verp/12 559911  verp/12
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Potloodstiften

Potloodstiften  

Potloodstiften  
• Etui van 12 potloodstiften van 0,5 mm  

Potloodstiften Mars Micro  
• Hardheid: HB
• Etui van 12 stuks  

25003HB 0,3 mm  verp/1
25005HB 0,5 mm  verp/1
25007HB 0,7 mm  verp/1
25009HB 0,9 mm  verp/1

Potloodstiften Mars Micro  
• Hardheid: HB
• Voor gebruik op papier en kalkpapier
• Gitzwarte lijnen
• Geschikt voor alle vulpotloden
• Etui van 40 stuks  

Potloodstiften Criterium  
• Hardheid: HB
• Hi-polymeer potloodstiften van hoge kwaliteit  

Etui van 6 potloodstiften
7550HB 2 mm  verp/12
Etui van 12 potloodstiften
7005HB 0,5 mm  verp/12
7007HB 0,7 mm  verp/12

Potloodstiften  
• Hardheid: HB
• Etui van 12 potloodstiften van 0,5 mm  

505508   verp/10

Potloodstiften Black'Peps  
• Hardheid: HB
• Hi-polymeer potloodstiften  

van hoge kwaliteit
• Blister van 2 vullingen van  

12 potloodstiften van 0,5 mm  

559610  verp/12

Etui van 12 potloodstiften
C502 0,2 mm, B  verp/12
P03HB 0,3 mm, HB  verp/12
P072B 0,7 mm, 2B  verp/12
P07B 0,7 mm, B  verp/12
P07HB 0,7 mm, HB  verp/12
P07H 0,7 mm, H  verp/12
Etui van 15 potloodstiften
P092B 0,9 mm, 2B  verp/12
P09HB 0,9 mm, HB  verp/12

C505-2B 2B  verp/1
C505-B B  verp/1
C505-HB HB  verp/1
C505-H H  verp/1
C505-2H 2H  verp/1

25505HB 0,5 mm  verp/1
25507HB 0,7 mm  verp/1
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Potlood  
• Hardheid: HB
• Zeskantig potlood
• Doos van 12 stuks  

Potlood Noris Eco  
• Hardheid: HB
• Zeskantig potlood
• Bijzonder breukvast
• Optimalisering van het gebruik van het hout  

Potlood Noris  
• Zeskantig potlood van zeer goede kwaliteit
• Bijzonder breukvast door hardverlijmde potloodstift  

Potlood Neon, Metallic en Core  
• Hardheid: HB
• Zeskantig potlood
• Zonder gum
• Met gekleurd lichaam  

2094213 blister van 4 neonkleuren: geel, groen, blauw en roze  verp/1
2094214 blister van 4 metallic kleuren: groen, blauw, oranje en paars  verp/1
2094216 blister van 4 core kleuren: 2 x rood, 1 x groen en 1 x blauw  verp/1

Potlood Gilbert  
• Hardheid: HB
• Rond potlood van hoge kwaliteit
• Doos van 12 stuks  

Potlood Evolution™ ECOlutions  
• Hardheid: HB
• Zeskantig potlood
• Potlood zonder hout,  

uit kunsthars
• Onbreekbare grafietstift
• Geen splinters bij breuk
• Doos van 12 stuks  

152650 zonder gum  verp/1
816158 met gum  verp/1

Potlood Evolution fluo  
• HB-potlood zonder hout
• Zeskantig potlood
• Met gekleurd fluo lichaam
• Kauwbestendig
• Geen splinters bij breuk 
• Met gum 

Potlood voor kinderen  
• Grafietpotlood HB  

voor beginners
• Driekantig potlood
• Ontwikkeld door experts
• Speciaal om kinderen (4-8 jaar) 

te leren schrijven
• Voor links- en rechtshandigen
• Lengte aangepast aan de handen 

van kinderen
• Leidende lijn voor juiste 

vingerpositionering
• Ultrasterke stift  

Potlood Evolution 650  
• Hardheid: HB
• Zeskantig potlood
• Bijzonder stevig
• Potlood zonder hout, vervaardigd 

uit 57 % gerecycleerd materiaal
• Geen splinters bij breuk
• Blister van 4 stuks  

8902764   verp/1

Potlood Evolution Triangle  
• Hardheid: HB
• Driekantig potlood
• Bijzonder stevig
• Metaalkleurig lichaam
• Potlood zonder hout
• Geen splinters bij breuk  

393628 zonder gum  verp/1
393636 met gum  verp/1

120-2B 2B  verp/12
120-B B  verp/12
120-HB HB  verp/12
122-HB HB, met gum  verp/12
120-H H  verp/12
120-2H 2H  verp/12
1202BK3 blister van 3 potloden HB  verp/10
120RBK3 blister van 3 potloden HB + 1 gum  verp/10
120SBK5 blister van 5 potloden in geassorteerde 

hardheden: oranje (2B0), zwart (B), rood (HB2), 
blauw (H3) en groen (2H4) 

 verp/10
18030HB zonder gum  verp/12
18230HB met gum  verp/12

919263 roze lichaam  verp/12
919262 blauwe lichaam  verp/12 33-2  verp/12

942053 blister van 4 stuks:  
geel, roze, rood en groen 

 verp/1

942054 blister van 12 stuks:  
geel, roze, rood en groen 

 verp/1

Zonder gum
964845 los  verp/12
964912 blister van 4 stuks  verp/1
Met gum
964849 los  verp/12
964848 blister van 3 stuks  verp/1
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Potloden

Potlood Black'Peps  
• Driekantig potlood 
• Uit breukvaste kunststof
• Sterke grafietstift
• Zonder hout
• Makkelijk te slijpen
• Blister van 12 stuks  

Potlood Black'Peps Deco  
• Hardheid: 2 HB
• Driekantig potlood  

voor een betere grip
• Sterke grafietstift
• Makkelijk te slijpen
• Lichaam in geassorteerde  

kleuren: goud, zilver en koper
• Blister van 3 stuks  

Zonder gum
M850822 2B  verp/12
M850821 HB  verp/12
Met gum
M851822 2B  verp/12
M851821 HB  verp/12

Potlood Black'Peps Pastel  
• Hardheid: HB
• Driekantig potlood 
• Uit breukvast lindenhout
• Sterke grafietstift
• Makkelijk te slijpen
• Met gum
• Lichaam in geassorteerde pastelkleuren:  

blauw, roze en paars  

851719 blister van 3 stuks  verp/1
851730 doos van 12 stuks  verp/1

Potlood Black'Peps  
• Driekantig potlood voor een betere grip
• Sterke grafietstift (diameter: 2,2 mm)
• Makkelijk te slijpen  

Potlood Othello  
• Zeskantig grafietpotlood  

282-4B 4B  verp/12
282-3B 3B  verp/12
282-2B 2B  verp/12
282-B B  verp/12
2988 B, met gum  verp/12
282-HB HB  verp/12
282-2H 2H  verp/12
282-3H 3H  verp/12
282-4H 4H  verp/12

Potlood EASYgraph  
• Hardheid: HB
• Driekantig grafietpotlood
• Met gripzone en inkepingen
• Lichaam in 'petrol' kleur  

Potlood Swano pastel  
• Hardheid: HB
• Zeskantig grafietpotlood 
• Met gum
• Lichaam in geassorteerde 

pastelkleuren  

490801 geel  verp/1
490804 oranje  verp/1
490805 roze  verp/1
490803 paars  verp/1
490802 groen  verp/1
490806 blauw  verp/1
B553661 blister van 6 stuks:  

groen, paars, roze, geel, 
blauw en oranje 

 verp/1

850022 2B, zonder gum  verp/12
851722 2B, met gum  verp/12
850024 B, zonder gum  verp/12
850021 HB, zonder gum  verp/12
850011 HB, zonder gum, blister van 3 stuks   verp/24
850032 HB, zonder gum, blister van 10 stuks  verp/1
851721 HB, met gum  verp/12
851711 HB, met gum, blister van 3 stuks  verp/24
851732 HB, met gum, blister van 10 stuks  verp/1
850023 2H, zonder gum  verp/12

850018 zonder gum  verp/24
851718 met gum  verp/24

Schrijfbreedte: 2,2 mm
325HB6 voor linkshandigen  verp/1
326HB voor rechtshandigen  verp/1
Schrijfbreedte: 3,15 mm
321HB6 voor linkshandigen  verp/6
322HB voor rechtshandigen  verp/12
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Potloden voor specifiek gebruik

Potloodslijpers zonder opvangbakje

Potloodslijpers met opvangbakje

Potloodslijper  
• Uit plastic
• Doorzichtig rond model
• Met opvangbakje
• Voor potloden tot 8 mm diameter
• Op blister
• Kleur: blauw  

924898S 1-gaats  verp/1
925001S 2-gaats  verp/1

Potloodslijper EASYsharpener  
• 3-gaats: klassiek potlood,  

driehoekig potlood dik formaat en vulpotlood
• Met opvangbakje
• Koker in soepele plastic  

Voor linkshandigen
450110 roze  verp/3
450120 blauw  verp/3

Voor rechtshandigen
450210 roze  verp/3
450220 blauw  verp/3

Timmermanspotlood  
• Voor aftekenen op hout, steen, beton, enz. 
• Ovale vorm tegen wegrollen
• Opvallende kleur
• Minder onderhevig aan slijtage  

Potlood STABILO Original  
• Fijn, zeskantig potlood
• Tweekleurig: rood en blauw  

8242   verp/12

Potlood STABILO All  
• Zeskantig potlood
• Speciaal om op glas, metaal of 

plastic te schrijven  

8052 wit  verp/12
8040 rood  verp/12

8041 blauw  verp/12
8046 zwart  verp/12

Potloodslijper  
• Uit metaal
• Wigvormig
• Voor potloden tot 8 mm diameter
• Blister van 5 stuks  

924863S 1-gaats  verp/1
924871S 2-gaats  verp/1

Potloodslijper Satellite  
• 1-gaats, uit metaal
• Uiterst duurzaam
• Modern design
• Geassorteerde kleuren: grijs en zwart  
• In een doos

534019  verp/32

Potloodslijper  
Classic  
• Uit metaal
• Gebogen vorm  

Op blister
006600 1-gaats  verp/30
006700 2-gaats  verp/30
In een doos
506600 1-gaats  verp/20
506700 2-gaats  verp/20
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14840 17,5 cm, medium  verp/12
14825 24 cm, large  verp/12
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Potloodslijpers met opvangbakje

Kantoorslijpers

Potloodslijper Tonic Metal  
• Uit metaal
• Met transparant opvangbakje
• Geassorteerde kleuren:  

roze, groen en blauw  

Op blister
006800 1-gaats  verp/20
006900 2-gaats  verp/24
Display van 18 stuks
506800 1-gaats  verp/1
506900 2-gaats  verp/1

Potloodslijper Design  
• 2-gaats 
• Met metalen binnenslijper
• Met opvangbakje  

170249   verp/1

Potloodslijper Neo Light  
• 2-gaats, uit plastic
• Met metalen binnenslijper
• Met transparant blauw opvangbakje
• Bovenkant is afsluitbaar
• Geassorteerde kleuren: lichtblauw met 

geel, oranje, paars en groen accent
• Display van 10 stuks  

9020050   verp/1

Potloodslijper Elliptic  
• 2-gaats, uit plastic
• Met metalen binnenslijper
• Met transparant fluokleurig opvangbakje
• Geassorteerde kleuren: geel, oranje, paars, 

groen en blauw
• Display van 10 stuks  

9280050   verp/1

Kantoorslijper  
• Voor potlooddiktes tot 12 mm
• Met traploze instelbare  

puntinstelling (stomp/scherp)
• Automatische slijpstop
• Met transparant opvangbakje
• Met kunststof behuizing
• Inclusief tafelklem
• Kleur: grijs  

155D   verp/1

Kantoorslijper  
• Voor potlooddiktes tot 11,5 mm
• Met instelbare puntinstelling  

(stomp/scherp)
• Zachte tanden slijpopening  

beschadigen de buitenkant van  
het potlood niet tijdens het slijpen

• Met transparant opvangbakje
• Vergrendelingsmechanisme  

schakelt automatisch in zodra  
aan de hendel wordt gedraaid

• Met stalen frees en tafelklem
• Kleur: grijze kunststof behuizing  

met zwarte accenten  

133D   verp/1

Kantoorslijper  
• Voor potlooddiktes tot 8 mm
• Met transparant opvangbakje
• Zelfklemmende potloodinvoer met 

automatische vrijgave
• Automatische slijpstop
• Frezen in gehard staal
• Inclusief tafelklem
• Kleur: zwarte kunststof behuizing met 

witte accenten  

0900101   verp/1
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Elektrische kantoorslijpers

Elektrische potloodslijper  
• Voor potlooddiktes tot 8 mm
• Met transparant opvangbakje
• Behuizing uit onbreekbare kunststof
• Werkt op 4 AA batterijen (niet bijgeleverd)
• Automatische slijpstop
• Kleur: grijs  

240DA   verp/1

Elektrische potloodslijper Multispits 7000  
• Stille motor voor intensief gebruik
• Voor dunne, dikke en Triple potloden
• Puntenslijper stopt automatisch na het bereiken van juiste punt
• Met stekker 220 V
• Kleur: grijs  

0350K01   verp/1

Elektrische slijper  
• Voor potlooddiktes van 8 tot 11 mm
• Met transparant opvangbakje
• Behuizing uit kunststof
• Werkt op netstroom
• Met traploze instelbare puntinstelling
• Met 4 zuignappen voor optimale stabiliteit  

14411 wit  verp/1
14410 zwart  verp/1
14412 vervangmessen, pak van 10 stuks  verp/10

Elektrische kantoorslijper Turbo Twist  
• Voor potloden met standaard diameter
• 1-gaats 
• Kunststof behuizing
• Met verwijderbaar opvangbakje
• Handmatig gebruik mogelijk
• Werkt op 4 batterijen AA (niet bijgeleverd)
• Geleverd met 2 vervangmesjes
• Kleur: zwart/rood
• Op blister  

026030  verp/1



606

9

G
U

M
M

E
N

Gummen voor potlood

Gum  
• Witte plastic potloodgum
• In kartonnen beschermetui  

332896S   verp/10

Gum Greenlogic  
• PVC-vrij
• Zonder ftaalzuur
• Ecologische verpakking
• Blister van 2 stuks  

116610   verp/1

Gum Technic 300  
• Witte plastic potloodgum
• Dust Free: laat slechts één lijnrestje na na het gummen
• Voor potlood op papier en kalkpapier
• Mini formaat, ideaal voor de pennenzak
• PVC-vrij
• Zonder ftaalzuur  

011300 verpakt onder cellofaan, in een doos  verp/36
011301 in kartonnen beschermetui en verpakt onder cellofaan, 

doos van 36 stuks 
 verp/1

Gum Technic 600  
• Witte plastic potloodgum
• Dust Free: laat slechts één lijnrestje na na het gummen
• Voor potlood op papier en kalkpapier
• PVC-vrij
• Zonder ftaalzuur
• In kartonnen beschermetui
• Doos van 20 stuks  

011600   verp/1

Gum Technic Ultra Protect  
• Witte gum met beschermhuls
• Soft touch voor een betere grip
• Nieuwe formule voor  

verbeterde gumkracht
• PVC-vrij
• Minder gumresten
• Geometrisch en trendy patroon
• Navulbaar met standaardmaat gummen  

120510 op blister  verp/32
120511 display van 20 stuks  verp/1

Gum Technic Ultra  
• Nieuwe formule voor een verbeterde gumkracht
• Bi-materiaal: beschermlaag om  

een perfecte rechthoek te behouden
• PVC-vrij
• Minder gumresten  

Mini, met kartonnen huls
106712 blister van 2 stuks  verp/30
106711 display van 36 stuks  verp/1
Classic
116410 op blister  verp/30
116412 blister van 2 stuks  verp/1
116411 display van 20 stuks  verp/1
116421 dispenserdoos van 50 stuks  verp/1

Gum Softy  
• Witte plastic potloodgum
• Soepele textuur
• Zonder ftaalzuur
• In kartonnen beschermetui  

511780 mini formaat, doos van 36 stuks  verp/1
021792 medium formaat, blister van 2 stuks  verp/30
511790M medium formaat, doos van 20 stuks  verp/1
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Gummen voor potlood

Gum Dessin  
• Witte potloodgum uit natuurrubber
• Schuine punt voor precies werk
• Medium formaat
• Doos van 40 stuks  

010013  verp/1

Gum Rembrandt  
• Witte potloodgum uit natuurrubber
• Extra large formaat (ft 5 x 3,5 cm)
• Op blister  

010725   verp/30

PVC-vrije gum  
• Zonder PVC noch latex  

525B30 ft 43 x 19 x 13 mm  verp/30
525B20 ft 65 x 23 x 13 mm  verp/20

Gum Mars Plastic  
• Witte plastic gum met omhulsel
• Professionele kwaliteit
• Voor grafietpotlood op alle oppervlakken: 

papier, kalkpapier, polyester, enz.  

52653 mini, ft 40 x 19 x 13 mm  verp/30
52650B ft 65 x 23 x 13 mm,  

blister van 2 stuks 
 verp/1

52650 ft 65 x 23 x 13 mm,  
doos van 20 stuks 

 verp/1

Gum Galet  
• Witte gum uit synthetisch rubber  

voor grafietpotloden
• Voor alle papiersoorten  

4212  verp/12

Kneedgum art eraser  
• Geschikt voor zacht pastelkrijt, zachte 

grafietpotloden en houtskool
• Zeer kneedbaar  

54270   verp/18

Gum Essentials Soft Large  
• Witte plastic potloodgum
• Voor potlood op papier en kalkpapier
• Groot formaat
• Zachte structuur
• PVC-vrij
• Zonder ftaalzuur  

122811   verp/20

Gum Mono dust Catch  
• Uit PVC
• Verzamelt zijn eigen restanten: door een speciale polymeer-samenstelling  

hechten stukjes gum aan de vlakgum en blijven niet achter op het papier
• Gumt zonder vlekken
• Beschadigt het papier niet
• Zonder ftalaten en latex  

19ENDC   verp/1



608

9

G
U

M
M

E
N

Gummen voor potlood

Gummen voor inkt en potlood

Gumhouders

Gummen voor vulpotloden

Duo-Gom  
• Gum uit natuurrubber
• Gum voor dubbel gebruik:  

rood voor potlood, blauw voor inkt  
• Groot formaat
• Op blister

010710  verp/30

Gum Technic Duo  
• Gum voor dubbel gebruik: 

 wit voor potlood en grafietstift,  
blauw voor inkt

• Onder cellofaan
• Mini formaat, ideaal voor de pennenzak
• Zonder ftaalzuur
• PVC-vrij
• Blister van 2 stuks  

011712   verp/30

Gum  
• Gum voor dubbel gebruik: rood voor potlood, blauw voor inkt
• Doos van 40 stuks  

BR40   verp/1

Gum Mars Plastic  
• Voor een perfecte verwijdering van grafiet op alle oppervlakken: 

papier, kalkpapier, polyester, enz. 
• Navulbaar  

52850 gumhouder, blauw lichaam  verp/10
52855 navulling voor gumhouder  verp/10

Gum Mono Zero  
• Gumt uiterst precies en zonder te vlekken
• Ideaal hulpmiddel voor professionelen
• Aangenaam hanteerbaar dankzij drukmechanisme
• Uit 77% gerecycleerd materiaal
• Uit synthetisch rubber
• Hervulbaar  

19EHKUR ronde punt met een diameter van 2,3 mm  verp/1
19EHKUS rechthoekige punt van 2,5 x 5 mm  verp/1
Vullingen, doosje van 5 stuks
19ERKUR ronde vulling  verp/1
19ERKUS rechthoekige vulling  verp/1

Gum voor vulpotloden  
• Witte vervanggum voor Pentel vulpotloden
• In plastic kokertje van 4 stuks  

Z2-1   verp/12

Gum Mono Sand & Rubber  
• Potloodgum uit natuurrubber,  

inktgum uit micropartikels  
van zand

• Twee functies in één: 
- De lichte kant voor potlood 
- De donkere kant voor inkt  

19ES510   verp/1

Gum AL  
• Witte gum
• Voor potlood en kleurpotlood
• Voor elke ondergrond, zelfs voor gevoelig papier  

AL20 doos van 20 stuks  verp/1
AL30 doos van 30 stuks  verp/1

Gum WS  
• Witte gum
• Zacht voor papier
• Groot formaat
• Doos van 30 stuks  

619528   verp/30
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pergamy.com

12
ml

20
ml

4,2
mm

8,5
m

REF: 900769
REF: 900770

REF: 900771

REF: 900772

Sideway 
Midway

VERANDERING IS NOOIT MAKKELIJK, 
MAAR ALTIJD MOGELIJK.
Ontdek het assortiment correctieproducten van Pergamy.

CORRECTIEROLLER
• Ergonomisch ontwerp, gebruiksvriendelijk 
• Geen vlekken
• Snelle correctie

Deze ergonomische en gebruiksvriendelijke correctierollers zijn de makkelijkste en snelste manier 
om handgeschreven of getypte fouten te verbeteren. U glijdt gewoon met de tape over de fout en 
overschrijft ze. Dankzij de volledige dekking en droge correctie kunt u de fout onmiddellijk overschrijven. 
De transparante houder maakt het makkelijk om te zien hoeveel tape u nog hebt. Meteen droog, geen 
geknoei.

CORRECTIEVLOEISTOF
• Snel droog 
• Dekt volledig

Correctievloeistof met een borsteltje. Droogt snel, dekt volledig en is ideaal voor grotere gebieden.  
Een handige correctiemethode voor dagelijks gebruik.

ROLLERBALL CORRECTIEPEN
• Precisiepen met metalen punt 
• Dekt volledig

Gebruiksvriendelijke correctiepen met fijne punt om zelfs de kleinste fouten nauwkeurig te wissen.  
Schudden, knijpen en aanbrengen op elk type inkt en papier. Droog in een paar seconden.

Breedte

Inhoud

Inhoud

Een gedeeld idee is een 
goed idee.
Pergamy momenten.
Pergamy geeft u de middelen om uw creativiteit 
te delen en op een unieke manier uit te drukken, 
altijd en overal.

Lengte
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Correctiepennen

Correctievloeistof

Correctievloeistof  
Correct-it Fluid  
• Superdekkende, sneldrogende correctievloeistof 
• Met borsteltje
• Flesje van 20 ml  

207299 los  verp/1
1455611 op blister  verp/1

Correctievloeistof Rapid  
• Driehoekige sponsapplicator voor brede of precieze correctie
• Sneldrogend
• Uitstekende dekking
• Snel overschrijfbaar
• Flesje van 20 ml  

1298 los  verp/10
801288 op blister  verp/1
8871711 blister van 3 stuks (2 + 1 GRATIS)  verp/1

Correctiepen "Shake 'n Choose 2in1"  
• Correctievloeistof en correctiepen in één
• Met sponsapplicator
• Punt in balpenstijl
• Inhoud: 15 ml  

901731   verp/1

Correctiepen  
Shake 'n Squeeze  
• Hoogwaardige correctievloeistof in samendrukbare penvorm
• Fijne, metalen punt
• Soepel plastic reservoir voor een precieze dosering
• Sneldrogende formule
• Ligt goed in de hand  

848160 inhoud: 4 ml  verp/10
10480 inhoud: 8 ml  verp/10
8129061 inhoud: 8 ml, blister van 3 stuks (2 + 1 GRATIS)  verp/1

Correctiepen Correct Express  
• Correctievloeistof
• Ultrafijne metalen punt
• Dankzij inktformule droogt de correctievloeistof  

sneller en gelijkmatiger
• Inhoud: 7 ml  

ZLE53   verp/12

Correctiepen Pocket Pen  
• Sneldrogend
• Perfect dekkend
• Geschikt voor in de pennenzak
• Inhoud: 8 ml  

2081327 los  verp/10
2081356 blister van 2 stuks (1 + 1 GRATIS)  verp/1



611

9

Correctierollers en vullingen
C

O
R

R
E

C
T

IE
P

R
O

D
U

C
T

E
N

Correctieroller Eco Flex  
• Breedte van de tape: 4,2 mm
• Lengte van de tape: 10 m
• Niet navulbaar
• Unieke ergonomische zijwaartse applicatie
• Met beschermdop  

Correctieroller Refill Flex  
• Lengte van de tape: 12 m
• Soepele applicatie en schone correctie  

dankzij de nieuwe flexibele punt
• Intrekbare punt
• Corrigeer via 2 kanten: trek voor een hele zin, duw voor een letter
• Makkelijk navulbaar
• Voor 50 % uit gerecycleerd materiaal  

Correctieroller
2120443 breedte van de tape: 4,2 mm, in ophangdoosje  verp/5
2111956 breedte van de tape: 4,2 mm, doos van 16 stuks  

(12 + 4 GRATIS) 
 verp/1

2111957  breedte van de tape: 6 mm, in ophangdoosje  verp/5
Vullingen
2120455 breedte van de tape: 4,2 mm, in ophangdoosje  verp/10
2111679 breedte van de tape: 4,2 mm, doos van 16 stuks  

(12 + 4 GRATIS) 
 verp/1

2122773 breedte van de tape: 4,2 mm, 4 vullingen  
+ gratis houder, op blister 

 verp/10

2111677 breedte van de tape: 6 mm, in ophangdoosje  verp/10

Correctieroller Compact Flex  
• Lengte van de tape: 10 m
• Soepele applicatie en schone correctie  

dankzij de nieuwe flexibele punt
• Met beschermdop
• Niet navulbaar
• Corrigeer via 2 kanten: trek voor een hele zin, duw voor een letter
• Voor 50 % uit gerecycleerd materiaal  

Breedte van de tape: 4,2 mm
2111959 los  verp/10
2110045 op blister  verp/10
2115719 blister van 2 stuks  verp/10
2115293 blister van 3 stuks (2 + 1 GRATIS)  verp/10
2111960 doos van 16 stuks (12 + 4 GRATIS)  verp/1
Breedte van de tape: 6 mm
2111958 los  verp/8
2110047 op blister  verp/10
2115294 blister van 3 stuks (2 + 1 GRATIS)  verp/10

Correctieroller Mini  
• Breedte van de tape: 4,2 mm
• Lengte van de tape: 7 m
• Droog correctiemiddel
• Zeer compact, ideaal voor de pennenzak
• Voor 50 % uit gerecycleerd materiaal  

28086 los  verp/10
1444938 op blister  verp/10
2050748 blister van 2 stuks, 2e aan halve prijs  verp/10
2046264 etui van 10 stuks (7 + 3 GRATIS)  verp/1

Correctieroller Micro Roller  
• Breedte van de tape: 5 mm
• Lengte van de tape: 6 m
• Uiterst compact
• Onmiddellijk overschrijfbaar  
• Blister van 2 stuks, 2e aan halve prijs

2051125  verp/10

2111678 los  verp/10
2110466 op blister  verp/10
2115242 blister van 3 stuks (2 + 1 GRATIS)  verp/10
2330510 doos van 16 stuks (12 + 4 GRATIS)  verp/1
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Correctieroller MONO YT  
• Breedte van de tape: 4,2 mm
• Lengte van de tape: 10 m
• Ergonomisch model met zijdelingse 

afroltechniek
• Goede hechting aan het papier  

en onmiddelijk overschrijfbaar
• Onzichtbaar na kopiëren  

CTYT4 op blister  verp/12
CTYT420 in een doos  verp/20

Correctieroller Mono YSE  
• Lengte van de tape: 12 m
• Zijdelingse afroltechniek in combinatie 

met een flexibele punt
• Goede hechting aan het papier en direct 

overschrijfbaar
• Niet zichtbaar op fotokopieën
• Op blister  

CTYSE4 breedte van de tape: 4,2 mm  verp/6
CTYSE6 breedte van de tape: 6 mm  verp/6

Correctieroller Mono Air  
• Breedte van de tape: 4,42 mm
• Lengte van de tape: 10 m
• Geschikt voor links- en rechtshandigen
• Soepele applicatie en precieze correctie
• Met beschermdop
• Niet navulbaar
• Kan worden gerecyleerd voor ongeveer  

74 % van het gehele gewicht
• Display van 10 stuks  

19CYCA4   verp/1

Correctieroller Dryline Grip  
• Breedte van de tape: 5 mm
• Lengte van de tape: 8,5 m
• Onmiddellijk overschrijfbaar  

2027782 op blister, groen  verp/12
2027780 blister van 3 stuks (2 + 1 GRATIS): roze, paars en groen  verp/12
2027781 blister van 4 stuks: roze, paars, groen en blauw  verp/12
2033700 blister van 4 stuks (2 + 2 GRATIS):  

roze, paars, groen en blauw 
 verp/12

S846020 doos van 12 stuks, groen  verp/12
1862884 doos van 12 stuks: roze, paars, groen en blauw  verp/12

Correctieroller I-Mini  
• Breedte van de tape: 5 mm
• Lengte van de tape: 6 m
• Onmiddellijk overschrijfbaar
• Geassorteerde kleuren  

2027786 blister van 3 stuks: roze, groen en blauw  verp/12
2027784 blister van 4 stuks (2 + 2 GRATIS):  

roze, groen en 2 x blauw 
 verp/12

Correctieroller Liquid Dryline Ultra  
• Breedte van de tape: 5 mm
• Lengte van de tape: 6 m
• Onmiddellijk overschrijfbaar
• Navulbaar  

1981906 doos van 12 stuks  verp/12
1981907 vulling, doos van 12 stuks  verp/12



8892 box/10
898374 bl/2+1
812870                bl/1 
935644                bubble/60

10481 box/10

879435 box/10 recharges
879424 box/10
895952 box/15+5

Gebogen houder in de vorm van een pen voor extra 
gebruikscomfort. Vervaardigd uit 80% gerecycleerd 
materiaal*, 5mm x 6m

Eenvoudig, uniek navulsysteem. Vervaardigd uit 
100% gerecycleerd material**, 5mm x 14m

895933 box/10

2427 box/10
890619 bl/2+1
935587 box/15+5

Beschermdop tegen beschadiging van de punt, 
4,2mm x 10m

Comfortabele rubberen grip voor een betere controle, 
4,2mm x 10m

870615 box/10
8794321 bubble/60 
8794381 bl/2+1

Gepatenteerde draaiende kop om de punt vrij te 
maken: geen doppen die verloren gaan, 5mm x 8m

829035T box/10
895951 box/15+5
8395492 bl/2+1 

Zijdelings aanbrengmechanisme, 
zodat je ziet wat je corrigeert, 
4,2mm x 12m

8871561 bl/1
1298 box/10

Hoogstaande dekking.
De sneldrogende formule is ideaal voor 

Flesje van 20ml. 

926397 box/10
926396 bl/2+1 
931860 bubble/40

*Omhulsel gemaakt van 80% gerecycleerd plastic. 

**Omhulsel gemaakt van 100% gerecycleerd plastic.
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Inktuitwissers

Correctieroller  
• Breedte van de tape: 5 mm
• Lengte van de tape: 6 m
• Uit 100 % gerecycleerd plastic
• Met beschermdop
• Mini formaat  

59815 roze  verp/16
59814 blauw  verp/16

Correctietape  
• Herbruikbare Post-it®  

afplak- en labeltape
• Niet zichtbaar op fotokopieën
• Op blister  

Tape + afroller
651M ft 4 mm x 17,7 m  verp/1
652M ft 8 mm x 17,7 m  verp/1
658M ft 25 mm x 17,7 m  verp/1
Vullingen
652R ft 8 mm x 17,7 m  verp/1
658R ft 25 mm x 17,7 m  verp/1

Inktuitwisser Inkiller  
• Met dubbele punt : 1 om te wissen  

en 1 om te corrigeren  

41379 blister van 2 stuks  verp/1
41380 blister van 4 stuks  verp/1
41414C in een doos  verp/50

Inktuitwisser Corry  
• Met dubbele punt: schuine punt om te wissen  

en fijne punt om te corrigeren
• Kan zowel 1 als 3 mm brede schrift uitwissen
• Kleur inkt: blauw
• Overschrijfbaar
• Geassorteerde kleuren: geel, oranje, roze en blauw  

6940   verp/50

Inktuitwisser  
• Met dubbele punt: 1 om te wissen en 1 om te corrigeren
• Geassorteerde motieven  

Super Pirat
971556 fijne punt  verp/50
987024 brede punt  verp/50
Super Sheriff
987032 schuine punt voor breed en fijn wissen  verp/50

Inktuitwisser Ink Eater  
• Met dubbele punt: medium  

punt om te wissen en fijne punt  
om te corrigeren

• Kleur inkt: blauw
• Overschrijfbaar met permanente inkt
• Plastic pot van 60 stuks  

863049  verp/1

Inktuitwisser  
• Schuine punt: voor breed en fijn wissen van tekst  

012802 blister van 2 stuks  verp/50
012806 blister van 6 stuks (4 + 2 GRATIS)  verp/50
128010 in een doos  verp/50
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PRESENTATIE EN COMMUNICATIE
Presentatie

pergamy.com

Een gedeeld idee is een
goed idee.
Pergamy momenten.
Pergamy geeft u de middelen om uw
creativiteit te delen en op een unieke
manier uit te drukken, altijd en overal.
Ontdek wat Pergamy voor u in petto heeft.
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WHITEBOARD EMAIL 
EXCELLENCE
• Uiterst sterk, duurzaam en krasbestendig oppervlak
• Ideaal voor intensief gebruik en langdurige witheid

Magnetisch bord in email van topkwaliteit, duurzaam en krasbestendig. 
Ideaal voor intensief gebruik in een professionele omgeving zoals 
vergaderruimten en klaslokalen.
Magnetisch oppervlak, gemakkelijk te reinigen, voor allerlei gebruik. 
Het oppervlak in email blijft langer wit en glanzend, wat zorgt voor een 
professionele omgeving voor de komende jaren.

MAGNETISCH WHITEBOARD
• Frequent gebruik
• Onderhoudsvriendelijk
• Bijna geen achterblijvende sporen 

Stevig en duurzaam oppervlak. Het gladde en magnetische 
schrijfoppervlak kan op twee manieren worden gebruikt. 
De metalen lijst oogt modern en dankzij het bakje raakt 
u geen accessoires kwijt. Ideaal voor frequent gebruik 
in vergaderzalen en klaslokalen.

WHITEBOARD
ESSENTIAL
• Glad oppervlak
• Onderhoudsvriendelijk
• Goed kleurcontrast

Met dit stevige whiteboard in melamine schrijft u op een goed con-
trasterend en glad oppervlak dat u gemakkelijk schoonveegt zonder 
sporen achter te laten. Deze praktische oplossing voor sporadisch 
gebruik is voorzien van een handig bakje voor accessoires en bestaat 
in verschillende afmetingen.

PROFESSIONELE ONDERSTEUNING VOOR PROFESSIONEEL WERK.
Ontdek het assortiment whiteboards van Pergamy

REF.  AFM  MAT. LIJST  MAT. BORD     OPPERVLAK    BAKJE   VERP/

900687 60 x 45 cm  Aluminium Gelakt staal   Magnetisch    Ja   1
900688 90 x 60 cm  Aluminium  Gelakt staal   Magnetisch    Ja  1
900689 120 x 90 cm  Aluminium Gelakt staal   Magnetisch    Ja   1
900690 180 x 90 cm  Aluminium  Gelakt staal   Magnetisch    Ja   1
900691 150 x 100 cm  Aluminium  Gelakt staal   Magnetisch    Ja   1
900692  180 x 100 cm Aluminium Gelakt staal   Magnetisch    Ja 1

REF.  AFM  MAT. LIJST  MAT. BORD   OPPERVLAK  BAKJE  VERP/

900693 60 x 45 cm  Aluminium Email             Magnetisch   Ja 1
900694 90 x 60 cm  Aluminium  Email             Magnetisch   Ja  1
900695 120 x 90 cm  Aluminium Email             Magnetisch   Ja   1
900696 180 x 90 cm  Aluminium  Email             Magnetisch   Ja   1
900697 180 x 90 cm  Aluminium  Email             Magnetisch   Ja   1 
900698 180 x 120 cm  Aluminium Email             Magnetisch   Ja 1

REF.  AFM  MAT. LIJST    MAT. BORD    OPPERVLAK        BAKJE  VERP/

900683 60 x 45 cm  Plastic           Melamine     Niet magnetisch    Ja  1
900684 90 x 60 cm  Plastic           Melamine     Niet magnetisch    Ja   1
900685 90 x 120 cm  Plastic           Melamine     Niet magnetisch    Ja   1
900686 180 x 120 cm  Aluminium  Melamine     Niet magnetisch    Ja  1

LIJST

Aluminium Email

BORD MAGNEET

JA

LIJST

Aluminium Gelakt 
staal

BORD

LIJST

Aluminium
Plastic Melamine

BORD



618

10

(closed)

(closed)

KANTELBAAR WHITEBOARD 
EMAIL EXCELLENCE
• Uiterst duurzaam en wit bord in email
• Robuust en stevig
• Gemakkelijk te verplaatsen en te draaien

Dit dubbelzijdig, magnetisch en kantelbaar whiteboard 
is een handige en draagbare oplossing voor op 
kantoor of school. Dankzij het robuuste statief op 4 
vergrendelbare wielen en de aluminiumlijst is het bord 
makkelijk verplaatsbaar en stevig. Dit veelzijdige en 
gebruiksvriendelijke whiteboard heeft een verplaatsbaar 
bakje voor accessoires en een zijwiel om het draaien te 
vergemakkelijken. Afgewerkt in email voor extra intensief 
gebruik, extra stevigheid en langere witheid.

KANTELBAAR 
WHITEBOARD
• Bord in gelakt staal

Afgewerkt in gelakt staal voor frequent gebruik.

DRIEDELIG WHITEBOARD EMAIL
EXCELLENCE

• Uiterst duurzaam, stevig en wit oppervlak in email
• Maak het oppervlak drie keer groter wanneer u dat wilt (180 x 60 cm wanneer volledig geopend)
• Verberg vertrouwelijk of voorbereid materiaal 

Uiterst flexibel systeem waarmee u ruimte bespaart door het te sluiten en het schrijfoppervlak drie keer groter maakt wanneer 
u het bord opent. Ook ideaal als u vertrouwelijke informatie discreet uit het zicht moet houden. Het oppervlak in email is extra 
sterk voor intensief gebruik en heeft een langdurige witte glans.

TOON U VAN UW BESTE KANT.
Ontdek het assortiment whiteboards van Pergamy.

LIJST

Aluminium Email

BORD MAGNEET

JA

BAKJE 
JA

LIJST

Aluminium Gelakt 
staal

BORD MAGNEET

JA

BAKJE 
JA

LIJST

Aluminium Email

BORD MAGNEET

BAKJE 
JA

verp/1

verp/1

verp/1

verp/1

verp/1

verp/1

(gesloten)

(gesloten)

120 x 90 cm

150 x 120 cm

120 x 90 cm

150 x 120 cm

90 x 60 cm

120 x 90 cm



619

10

COMBINATIEBORDEN
• Veelzijdige 3-in-1-oplossing: droog
 uitwisbaar/magnetisch whiteboard/kurkbord

Droog uitwisbaar whiteboard, magnetisch bord en bord 
om notities op te spelden.

NOTITIEBORDEN - VILT
• Glad vilten oppervlak
• Voor gebruik met spelden of klittenband
 
Gebruik deze borden met metalen lijst en gladde viltbekleding voor 
berichten, reminders, foto’s, enz. Uiterst praktisch: kan worden 
gebruikt met spelden of klittenband. U kunt kiezen uit drie kleuren 
en twee afmetingen.

NOTITIEBORDEN - KURK
• Oppervlak in kwaliteitskurk
• Zelfherstellende veerkrachtige kurk
• Voor gebruik met spelden
 
Hang op een eenvoudige manier berichten,
reminders, foto’s of een kunstwerk van uw kind op
met deze kurkborden in aluminiumlijst. Dankzij het
oppervlak in kwaliteitskurk en de aluminiumlijst
ogen ze modern en stevig. Ideaal voor thuis, op
kantoor of school, in verschillende afmetingen.

HOUD ALTIJD EEN PLEKJE VRIJ VOOR UW BESTE IDEEEN.
Ontdek het assortiment notitieborden van Pergamy.

REF.  AFMETING.  MAT. LIJST      MAT. BORD                  OPPERVLAK  BAKJE   VERP/

900681  90 x 120 cm  Aluminium     Kurk & magnetisch   Magnetisch   Ja            1
900682  60 x 90 cm  Aluminium     Kurk & magnetisch   Magnetisch   Ja            1

REF.  AFMETING.  MAT. LIJST     MAT. BORD   OPPERVLAK           BAKJE  VERP/

900674 60 x 90 cm  Aluminium    Vilt            Niet magnetisch   Neen  1
900675 60 x 90 cm  Aluminium    Vilt             Niet magnetisch   Neen   1
900676 60 x 90 cm  Aluminium    Vilt             Niet magnetisch   Neen   1
900677 90 x 120 cm  Aluminium    Vilt             Niet magnetisch   Neen   1
900678 90 x 120 cm  Aluminium    Vilt             Niet magnetisch   Neen   1
900679 90 x 120 cm  Aluminium    Vilt             Niet magnetisch   Neen 1

REF.  AFMETING.  MAT. LIJST     MAT. BORD   OPPERVLAK          BAKJE  VERP/

900668 60 x 45 cm  Aluminium    Kurk             Niet magnetisch   Neen   1
900669 90 x 60 cm  Aluminium    Kurk             Niet magnetisch   Neen   1
900670 120 x 90 cm  Aluminium    Kurk              Niet magnetisch   Neen  1
900671 180 x 90 cm  Aluminium    Kurk             Niet magnetisch   Neen  1
900673 180 x 120 cm  Aluminium    Kurk             Niet magnetisch   Neen  1 
 

LIJST

Aluminium KURK

BORD MAGNEET

JA

LIJST

Aluminium KURK

BORD

LIJST

Aluminium KURK

BORD
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MOBIELE FLIPCHART
EXCELLENCE
• Duurzaam wit magnetisch oppervlak
• Lichtgewicht en makkelijk te verplaatsen
• Verstelbare hoogte en 2 telescopische armen voor

extra presentatieruimte
• Geschikt voor elk formaat fl ip-overblokken

De ideale draagbare fl ipchart, met een wit magnetisch oppervlak en verstelbare
klem die geschikt is voor elk formaat fl ip-overblokken. Kan ook zonder fl ipover
worden gebruikt. Weegt slechts 15,6 kg en is makkelijk te verplaatsen dankzij
de vijf vergrendelbare wieltjes. Bevat 2 telescopische armen voor extra
presentatieruimte en een bak voor accessoires, zodat u geen materiaal
kwijtraakt. Verstelbaar in de hoogte tot 185 cm, lijst en structuur in zwartgelakt
aluminium. 

MAGNETISCHE FLIPCHART
•  Magnetisch oppervlak
• Telescopische armen en verstelbare hoogte
•  Lich gewicht, geschikt voor elk formaat fl ip-overblok

Draagbaar, lichtgewicht fl ipchar t met wit magnetisch oppervlak. Kan worden
gebruikt met of zonder papierblok. Verstelbaar in de hoogte tot 195 cm,
geschikt voor elk formaat fl ip -overblokken en voorzien van bak voor
accessoires. Met 2 praktische verlengarmen zodat u 3 bladen tegelijk kunt
presenteren.

FLIPCHART ESSENTIAL
• Niet-magnetisch, droog uitwisbaar oppervlak
• Gemakkelijk te monteren en te verplaatsen
• Lichtgewicht en geschikt voor elke fl ip-overblok

Handig en lichtgewicht draagbare fl ipchart, 
geschikt voor elk formaat fl ip-overblok. 
Niet-magnetisch, droog uitwisbaar 
oppervlak. Kan worden gebruikt met 
of zonder papierblok. Makkelijk te 
monteren, verstelbare hoogte tot 195 cm 
en voorzien van een bak voor accessoires.

LIJST

Aluminium
Gelakt
Staal

BORD MAGNEET

JA

BAKJE 
JA

FLIPCHARTBLOK
• Gemakkelijk te dragen en op te stellen
• De zelfklevende achterkant kan op de

meeste oppervlakken worden bevestigd
• Klaar voor gebruik, geen fl ipchart nodig

Het meest handige accessoire voor uw vergaderingen, 
opleidingen of brainstormsessies. Gebruik het handvat 
om het bord overal makkelijk heen te dragen. Vouw de 
kaartsteun uit en uw bord is klaar voor gebruik. U hebt 
geen statief nodig, zet het bord gewoon op tafel. 
Zelfklevend kwaliteitspapier. Kan worden verwijderd 
en opnieuw gebruikt. 

LAAT UW IDEEEN GROEIEN, OVERAL.
Ontdek het assortiment fl ipcharts van Pergamy.

LIJST

Aluminium
Gelakt
Staal

BORD MAGNEET

JA

BAKJE 
JA

LIJST

plastic melamine

BORD

BAKJE 
JA

FLIP-OVERBLOKKEN
• Papier laat geen inkt door
• Bovenaan geperforeerd
• Past makkelijk op elke fl ipchart

Handige fl ip-overblokken van topkwaliteit, ideaal voor
vergaderingen, brainstormsessies en opleiding.
Bovenaan geperforeerd met twee standaardgaten,
zodat ze op elke fl ipchart passen. U kiest uit
verschillende afmetingen en bedrukkingen.

REF.   AFMETING.  LINIERING GEW.  VEL  ROL/PAK VERP/

900722  A1 blanco  70 g  40  pak 5
900723  A1  blanco  70 g  20  pak 5
900724  A1  geruit  70 g  40  pak 5
900725  A1  blanco  70 g  40  rol 5
900730  65 x 98 cm  blanco  70 g  50  rol 5
900731  65 x 98 cm  geruit  70 g 50  pak 2
900726  65 x 98 cm  blanco  56 g  50  rol 5
900727  65 x 98 cm  geruit  56 g  50  rol 5
900728  130 x 100 cm  blanco  56 g  25  rol 5

REF.   AFM LINIERING GEWICHT   VEL  ROL/PAK VERP/ 

900732   58,5 x 50 cm  blanco  70 g       20        pak 6

verp/1

verp/1

verp/1

100 x 75 cm

100 x 75 cm

100 x 75 cm
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•  Extra dik glas en vochtwerend montagesysteem
•  Ideaal voor buiten 

Modern ontwerp van topkwaliteit voor het uithangen van informatie,
ideaal voor buiten, met versterkt glas van 4 mm voor extra veiligheid en
sleutelvergrendeling. Het wandbevestigingssysteem voorkomt contact
met de muur en dus vochtvorming. U kunt berichten en informatie op
een veilige manier delen.

MAGNETISCHE INFORMATIEKAST VOOR BINNEN 
EXCELLENCE
• Ultralichtgewicht oplossing voor het uithangen van informatie
• Deur in acryl, voor uitstekende zichtbaarheid van de informatie

Elegante, extra slanke, lichtgewicht glazen kast met aluminiumlijst.
Magnetische achterkant in stevig gelakt staal en deur in acryl voor
uitstekende zichtbaarheid van het weergegeven materiaal.

INFORMATIEKAST MET SCHUIFDEUR
• Systeem met schuifdeur, ideaal voor gangen en smalle ruimtes
• Stevig en duurzaam

Elegante, stevige, magnetische glazen kast met sleutel. De schuifdeur in ge-
hard glas is ideaal voor gangen en smalle ruimtes. Stevig en duurzaam dankzij 
de achterkant in gelakt staal en de aluminiumlijst.

INFORMATIEKAST
• Sterke, veilige en lichtgewicht oplossing

Voor het uithangen van documenten.
Met een beschermende deur in acryl en sleutelvergrendeling.

TALENT IS EEN GESCHENK DAT MOET WORDEN BESCHERMD.

MAGNETISCHE INFORMATIEKAST VOOR BUITEN 
EXCELLENCE

REF.  AFM.   MAT. LUST     MAT. BORD      OPPERVLAK     GEBRUIK  DIEPTE VERP/

900720  4 x A4 Aluminium   Gelakt staal    Magnetisch     Buiten       Binnen: 18 mm  Tot.: 57 mm  1
900721  9 x A4  Aluminium   Gelakt staal    Magnetisch     Buiten       Binnen: 18 mm  Tot.: 57 mm 1

REF.  AFM.   MAT. LUST     MAT. BORD       OPPERVLAK  GEBRUIK   DIEPTE VERP/

900709  4 x A4 Aluminium   Gelakt staal     Magnetisch   Binnen      Binnen: 11 mm  Tot.: 23 mm  1
900710  6 x A4  Aluminium   Gelakt staal     Magnetisch   Binnen      Binnen: 11 mm  Tot.: 23 mm  1

REF.  AFM.   MAT. LUST    MAT. BORD     OPPERVLAK   GEBRUIK   DIEPTE VERP/

900717  12 x A4  Aluminium    Gelakt staal   Magnetisch    Buiten       Binnen: 55 mm  Tot.: 75 mm  1
900718  15 x A4  Aluminium    Gelakt staal   Magnetisch    Buiten       Binnen: 55 mm  Tot.: 75 mm  1
900719  18 x A4  Aluminium    Gelakt staal   Magnetisch    Buiten       Binnen: 55 mm  Tot.: 75 mm  1

REF.  AFM.   MAT. LUST      MAT. BORD       OPPERVLAK   GEBRUIK  DIEPTE VERP/

900711  4 x A4   Aluminium    Gelakt staal    Magnetisch     Binnen     Binnen: 18 mm Tot.: 35 mm  1
900712  6 x A4   Aluminium    Gelakt staal    Magnetisch     Binnen     Binnen: 18 mm Tot.: 35 mm  1
900713  9 x A4   Aluminium    Gelakt staal    Magnetisch     Binnen     Binnen: 18 mm Tot.: 35 mm  1
900714  4 x A4   Aluminium    Kurk      Magnetisch     Binnen     Binnen: 18 mm Tot.: 35 mm  1
900715  6 x A4   Aluminium    Kurk      Magnetisch     Binnen     Binnen: 18 mm Tot.: 35 mm  1 
900716  9 x A4   Aluminium    Kurk      Magnetisch     Binnen     Binnen: 18 mm Tot.: 35 mm  1

LIJST

Aluminium
Gelakt 
staal

BORD MAGNEET

Buiten
JA

LIJST

Aluminium
Gelakt 
staal

BORD MAGNEET

Binnen
JA

LIJST

Aluminium
Gelakt 
staal

MAGNEET

Buiten

LIJST

Gelakt 
staal

BORD

Binnen

Aluminium

JA
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REINIGINGSPRODUCTEN
Elke dag is een nieuw begin om  

verbeelding de vrije loop te laten.

MAGNETISCHE BORDENWISSER
• Magnetische bordenwisser
• Handig in gebruik
• Perfect voor alle soorten whiteboards om alle
   stiftsporen weg te vegen
• Uitsluitend droog gebruiken, niet met

reinigingsproducten

REINIGINGSDOEKJES
VOOR INTERACTIEVE
WHITEBOARDS
•  De ideale oplossing om whiteboards te

ontdoen van stiftsporen en vet
• De doekjes blijven vers in 

de hersluitbare koker
• Hiermee blijft je whiteboard 

in onberispelijke staat
• Geschikt voor zowel whiteboards 

als interactieve whiteboards

Alcohol

Alcohol

verp/1

ALS DE IDEE N MAAR BLIJVEN KOMEN
EN STEEDS BETER WORDEN
Ontdek het assortiment van Pergamy 

ABSORBERENDE REINIGINGSDOEKJES
• Sterk absorberend en stevig
• Maken geen krassen
• Geschikt voor gebruik met alle vloeistoff en

en schuimende reinigingsproducten

Niet
ontvlambaar

Pluisvrij

Niet geweven

Absorberend

verp/1

verp/1

verp/1

NAVULBARE MAGNETISCHE
BORDENWISSER
• Magnetische bordenwisser met afneembaar en

vervangbaar veegvlak
• Handig in gebruik
• Perfect voor alle soorten whiteboards om alle

stiftsporen weg te vegen
• Uitsluitend droog gebruiken, niet met

reinigingsproducten

Magnetische
bordenwisser

Magnetische
bordenwisser

verp/1

NAVULLINGEN VOOR
BORDENWISSER
•  Vervang heel eenvoudig en snel het

versleten veegvlak van je wisser
• De ideale oplossing om dag na dag

stiftsporen te verwijderen
• Uitsluitend droog gebruiken, niet met

reinigingsproducten

12
stuks

50
stuks

Niet
ontvlambaar

Zonder
vegen
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0%
0%

0%

250 ml

STARTERSKIT VOOR WHITEBOARDS 

• Starterskit met reinigingsspray, wisser en  
   stiften in 4 kleuren
• Handig in gebruik
• Ideaal voor regelmatig reinigen
• Sommige elementen uit de kit zijn afzonderlijk  
   verkrijgbaar
   (afmetingen kunnen variëren) 

REINIGINGSPRODUCTEN
Begin met een schone lei om tot nieuwe 
ideeën te komen.

Ref.: 901036
verp/1

Ref.: 901037
verp/1

Niet
ontvlambaar

Niet 
ontvlambaar

REINIGINGSSCHUIM VOOR
WHITEBOARDS

•  Sterke schuimende werking om inkt, vet en vuil los te
   maken van conventionele whiteboards
• HFC-vrij
• Geschikt om de meeste soorten inkt te verwijderen
• Voor de beste resultaten samen te gebruiken met
   onze absorberende doekjes (901034)

Ref.: 901035
verp/1

Antistatisch

REINIGINGSSPRAY VOOR
WHITEBOARDS

• Verwijdert de meeste soorten droge inkt van
   whiteboards
• Handig in gebruik
• Laat je whiteboard glanzend wit achter
• Voor de beste resultaten samen te gebruiken met
   onze absorberende doekjes (901034)

DELUXE WHITEBOARDKIT

•  Deluxe kit met toebehoren voor je 
whiteboard: 1 reinigingsspray

   (250 ml), 10 absorberende doekjes,  
   1 navulbare wisser +  
   12 navullingen, 10 magneten in  
   verschillende kleuren (25 mm),  
   6 stiften, 1 stifthouder
• Uitgebreide set reinigingsproducten en  
   accessoires,  
   ideaal voor dagelijks gebruik van je  
   whiteboard
• Sommige elementen uit de kit zijn  
   afzonderlijk verkrijgbaar
   (afmetingen kunnen variëren)

Alcohol

Alcohol

Alcohol

Ref.: 901033
verp/1Niet

ontvlambaar
Aangename
citroengeur

400ml

ALS DE IDEEEN MAAR BLIJVEN KOMEN
EN STEEDS BETER WORDEN.
Ontdek het assortiment van Pergamy om je whiteboard te reinigen.
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Converteerbare Mobiele Ezel 

Product Referentie Beschrijving 

B EA48061 Converteerbare Mobiele Ezel

      Converteerbare Mobiele Ezel

Deze zeer polyvalente ezel is compleet verstelbaar en kan zelfs kantelen om tot een tafel 
omgezet te worden. 

• Het gelakte stalen oppervlak komt met 10 jaar garantie
• Vijf vergrendelbare wielen om verplaatsing te vergemakkelijken
• De schrijfblokhouder en zijn verstelbare haakjes zorgen ervoor  
   dat u ieder formaat schrijfblok kunt gebruiken
• Bevat twee uitrekbare magnetische stangen, waardoor u  
   tot drie vellen papier kunt presenteren 
• Stiftenhouder over de gehele lengte

OPPERVLAK 
GARANTIE
10 JAAR
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blauw vilt

MAGNETISCH

Presentatie

     Kantelbaar Whiteboard

• Dubbelzijdig, kantelbaar, mobiel whiteboard,  
   zeer praktisch
• Mobiele economische oplossing
• Robuust onderstel, gemonteerd op vier klemwieltjes
• Verstelbare metallische stiftenhouder

Trio Maya Whiteboard 

• Multi- vlak borden die weinig plaats innemen,  
   droog uitwisbaar 
• Één beschikbaar oppervlak, door   
   drie vermenigvuldigd
• Verberg confidentiële of vooraf bereide informatie 
• Optioneel: een kurk informatiebord  
   aan de voorzijden
• Stiftenhouder bevestigingsonderdelen inbegrepen

      Mobiel multifunctioneel bord

• Wit gelakt, magnetisch en uitwisbaar oppervlak  
   aan één kant, blauw vilt voor het ophangen  
   aan de andere kant
• Geanodiseerd aluminium frame
• Maat van het bord: H 120 x B 70 cm
• Totale maat: H 170 x B 80 x D 55 cm

OPPERVLAK 
GARANTIE

5 JAAR

     Magnetische Wisser 

• Natuurlijk kurk, afkomstig van duurzame bossen 
• Duurzaam en elegant, magnetisch om aan   
   de magnetische whiteboards te kunnen hangen 
• Volledig recycleerbaar materiaal

     Schoonmaakdoekjes

• Ecologische schoonmaakdoekjes voor whiteboards, 
   in hersluitbare pot 
• Minder gevaarlijke stoffen

     Schoonmaakspray

• Ecologisch whiteboard schoonmaakmiddel  
   met hoge functionaliteit 
• Minder gevaarlijke stoffen

Earth-It

OPPERVLAK 
GARANTIE
10 JAAR

Bi- Office heeft het breedste assortiment aan producten met een groot 
gebruiksgemak gecreëerd. 

Product Referentie Beschrijving 

C 3030509 Trio Maya Whiteboard 100 x 150cm

D AA0617 Magnetische Wisser

E1 BC09 L Schoonmaakdoekjes -  20 stuks

E2 BC08 Schoonmaakdoekjes -  100 stuks

F BC1 Schoonmaakspray 

Product Referentie Beschrijving

A EA47260 Mobiel bord 120 x 70cm

B1 QR1003 Kantelbaar Whiteboard 90 x 120 cm

B2 QR0603 Kantelbaar Whiteboard 150 x 100 cm

B3 QR0703 Kantelbaar Whiteboard 200 x 100 cm

OPPERVLAK 
GARANTIE
10 JAAR
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Door gerecycleerde en recycleerbare materialen de voorkeur te geven tijdens het productieproces,  
zijn de Bi- Office Producten aan het Earth- Itten! 

Earth-It

      Flipchart

 • Melamine oppervlak, droog uitwisbaar
 • Zeer licht en resistent
 • 80% gerecycleerd aluminium

      Dubbelzijdig kantelbord

100%  gerecycleerd  mobiel vergaderingsbord

• 20 verstelbare witte vellen
• Vervoerbaar dankzij het handvat
• De inkt vloeit niet door het papier heen
• Maat van de vellen: H 58,5 cm x B 50 cm

     Geëmailleerde Whiteboards 

• e3 geëmailleerde staalplaat
• Gebruik met droog uitwisbare markers  
   of met magneten 
• Geleverd met stiftenbak en schroeven 
• 3 maten
• 25 jaar garantie voor het geëmailleerde   
   staalplaat oppervlak 

     Kurk bord 
• Aluminium frame 80% gemaakt   
   van gerecycleerd materiaal 
• Geleverd met schroeven voor   
   bevestiging aan de wand 
• 3 maten

     Kurkbord MDF Frame

• Professioneel en ecologisch kurk bord, MDF frame
• Bevat (fabrieks)afval 
• Dun oppervlak, natuurlijk auto generatief kurk
• Duurzaam en resistent 
• Verticale of horizontale bevestiging

OPPERVLAK 
GARANTIE

5 JAAR

OPPERVLAK 
GARANTIE
25 JAAR

OPPERVLAK 
GARANTIE

5 JAAR

OPPERVLAK 
GARANTIE
10 JAAR

• Van  milieuvriendelijk  e3  geëmailleerd plaatstaal 
• Voor regelmatig gebruik
• Gebruik  met  droog  uitwisbare  stiften   
   of  met magneten. 
• Aluminium frame en metalen structuur  
   80% gemaakt van gerecycleerd materiaal.  
• 360° kantelbaar op de horizontale as
• Geleverd met een stiftenbak
• Vier klembare wieltjes aan de poten

     Binnenshuis display vitrine 

• Achtergrond in wit metaal 
• Zwaaideur in zeer resistent acryl 
• Geleverd met twee sleutels, slot aan de voorkant 
• Bruikbare diepte van 18 mm

Product Referentie Beschrijving

A RQR0224 Dubbelzijdig Kantelbord 120 x 90 cm

B EA23769 Vergaderingsezel 

D FL03118 Flipchart blok 50 vellen

E FL14204 Vergaderingsbord -  20 vellen

F1 CR06207 Geëmailleerd Whiteboard 60 x 90 cm

F2 CR08207 Geëmailleerd Whiteboard 90 x 120 cm

F3 CR12207 Geëmailleerd Whiteboard 180 x 120 cm

Product Referentie Beschrijving

G1 CA05179 Kurk bord 90 x 120 cm 

G3 CA03179 Kurk bord 60 x 90 cm 

H1 REC0701 Kurk Bord MDF 90 x 60 cm

H2 REC1401 Kurk Bord MDF 120 x 90 cm

I1 6101091 Binnenshuis Vitrine 4 A4 vellen

I2 6201091 Binnenshuis Vitrine 6 A4 vellen

I3 6301091 Binnenshuis Vitrine 9 A4 vellen
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Personal Office
Het kantoor kan ook persoonlijk zijn, geef het een vleugje eigen persoonlijkheid en werk met 
een beter humeur! 

     Combo Organisatie Bord met Week Planner

• Dankzij het moderne design is het perfect om uw dagen vooruit te plannen
• Vilt organisatievlak om foto’s of aantekeningen op te hangen
• Makkelijk om op te schrijven en schoon te maken
• Soft touch en magnetish oppervlak

     Black Shadow

• Elegant modern design
• Sterk MDF frame
• Duurzame, dikke, geweven, stoffen oppervlak 
• Ideaal voor een kantoor, werkhokje of kleine ruimtes 

     Kamashi Bord 

• Het houten frame zorgt voor een natuurlijk uiterlijk 
• Modern design
• Oppervlak voor het tonen van informatie van gelakt staal
• Schrijven en wissen gemakkelijk

Product Referentie Beschrijving

A1 FB04361 Kamashi Black Notitie Bord

A2 FB43608 Kamashi Brown Notitie Bord

A3 FB04128 Kamashi Bianco Notitie Bord

A4 MM11012 Kamashi Black Whiteboard 

A5 MM01082 Kamashi Brown Whiteboard

A6 MM11222 Kamashi Bianco Whiteboard

Product Referentie Beschrijving

C1 FB89781 Black Shadow 

C2 FB89711 Black Shadow

D MX03402 Organize and Message Combo Board
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6 mm

Whiteboards - NIEUW Widescreen en Classic formaten

Nobo Email Whiteboards
•   Het widescreen formaat en het moderne, smalle  
 frame bieden een ruim schrijfoppervlak

•   Het InvisaMount™ systeem maakt de installatie  
 gemakkelijk

•   Het magnetische Email whiteboard oppervlak biedt  
 een superieure uitwisbaarheid voor frequent gebruik

•   Ruime pennenhouder onderaan het bord

Gratis Whiteboard
wisser en set magneten
bij aankoop van een
Nobo Widescreen Email
Whiteboard

Artikelnr. Classic Email
1905219 600 x 450 mm*
1905220 900 x 600 mm*
1905221 1200 x 900 mm*
1905223 1500 x 1000 mm*
1905222 1800 x 900 mm*
1905224 1800 x 1200 mm*
1905225 2400 x 1200 mm*

Artikelnr. Widescreen Email
1905301 32" / 710 x 400 mm*
1905302 40" / 890 x 500 mm*
1905303 55" / 1220 x 690 mm*
1905304 70" / 1550 x 870 mm*
1905305 85" / 1880 x 1060 mm*

Artikelnr.      Omschrijving
1901430      Nobo whiteboard gebruikerskit

25
JAAR GARANTIEVergeet uw accessoires niet

incl.

Nobo Whiteboard belangrijkste kenmerken

Smal frame
Het widescreen formaat en het  
moderne, smalle frame bieden  
een ruim schrijfoppervlak.

Pennenhouder
De ruime pennenhouder hangt 
onder het bord en blokkeert 
daardoor het schrijfoppervlak 
niet.

InvisaMount™
InvisaMount™ systeem maakt  
de installatie gemakkelijk en 
het bevestigingsmateriaal 
wordt netjes achter het bord 
weggewerkt.

*Afmetingen van het schrijfoppervlak zijn afgerond naar hele centimeters.

PRESEN
TATIE
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Nobo Widescreen Briljant Wit 
Glasborden
•   Widescreen formaat biedt een toegankelijker en groter  
 schrijfoppervlak   

•   Stijlvol, eigentijds, en frameloos ontwerp dat de  
 schrijfruimte maximaliseert

•   Het InvisaMount ™ -systeem maakt de installatie  
 gemakkelijk

•   Whiteboard oppervlak van gehard, magnetisch,  
 veiligheidsglas met een uitstekende uitwisbaarheid  
 voor frequent gebruik

•   Innovatief ontwerp met een ruime pennenhouder die  
 onder het bord hangt zonder het schrijfoppervlak te  
 blokkeren

Whiteboards

NIEUW 
Briljant Wit

Artikelnr. Widescreen Briljant Wit Glasbord
1905175 31” /  680 x 380 mm*  
1905176 45” / 1000 x 560 mm*
1905177 57” / 1260 x 710 mm*
1905178 85" / 1900 x 1000 mm*

Gratis Glasbord wisser
bij aankoop van een
Nobo Widescreen
Briljant Wit Glasbord

NIEUW 
Briljant Wit

Artikelnr. Widescreen Briljant Wit Glasbord
met afgeronde hoeken

1905191 45” / 1000 x 560 mm*
1905192 57” / 1260 x 710 mm*
1905193 85” / 1900 x 1000 mm*

Artikelnr. Omschrijving

1905330 Nobo Glas Whiteboard Starterkit

incl.incl.

*Afmetingen van het schrijfoppervlak zijn afgerond naar hele centimeters.

Nobo Whiteboard accessoires

Artikelnr. Omschrijving
1905322 Nobo Glasbord Markers, zwart (4)
1905323 Nobo Glasbord Markers, wit (4)
1905324 Nobo Glasbord Markers, assorti (4)
1904116 Nobo Glasbord Magneten (4)

1902408 Nobo Liquid Ink Marker, Droog uitwisbaar,  
assorti (4)

1901077 Nobo Liquid Ink Marker, Droog uitwisbaar,  
assorti (6)

1901072 Nobo Liquid Ink Marker, Droog uitwisbaar,  
assorti (12)

1905325 Nobo Magnetische Whiteboard Wisser, wit
1905326 Nobo Magnetische Whiteboard Wisser navulling

1905327 Nobo Whiteboard Magneten, oranje (4)
1905328 Nobo Whiteboard Microvezeldoek
3443886 Nobo Whiteboard Starter Kit

25
JAAR GARANTIE

25
JAAR GARANTIE

PRESEN
TATIE
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Whiteboards

Widescreen Whiteboards
Nieuwe Widescreen Whiteboards bieden een 
toegankelijker en groter schrijfoppervlak

Classic Whiteboards
Classic Whiteboards, de traditionele 
afmetingen

Nobo Nano Clean™ Whiteboards

• Het widescreen formaat en het moderne, smalle frame 
 bieden een ruim schrijfoppervlak
• Het InvisaMount™ systeem maakt de installatie  
 gemakkelijk
• Magnetisch stalen whiteboardoppervlak met 
 Nano Clean™ technologie, een verhoogd niveau  
 van uitwisbaarheid voor frequent gebruik
• Ruime pennenhouder onderaan het bord

NIEUW 
Widescreen

Artikelnr. Widescreen Nano CleanTM

1905296 32" / 710 x 400 mm*

1905297 40" / 890 x 500 mm*

1905298 55" / 1220 x 690 mm*

1905299 70" / 1550 x 870 mm*

1905300 85" / 1880 x 1060 mm*

Artikelnr. Classic Nano CleanTM

1902641 600 x 450 mm*

1902642 900 x 600 mm*  
1902643 1200 x 900 mm*  
1902644 1500 x 1000 mm*  
1902645 1800 x 900 mm*
1902648 1800 x 1200 mm*  
1902649 2100 x 1200 mm*
1903192 2400 x 1200 mm*

Artikelnr. Omschrijving

1901430 Nobo Whiteboard Gebruikerskit

*Afmetingen van het schrijfoppervlak zijn afgerond naar hele centimeters.

15
JAAR GARANTIE

incl.

Vergeet uw accessoires niet

PRESEN
TATIE
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A4 A4

A4 A4

Nobo Magnetische buitenvitrine van glas
• Perfecte vitrine om veilig documenten in op te hangen  
 ongeacht de weersomstandigheden 
• Afsluitbare buitenvitrine in veiligheidsglas met een wit  
 magnetisch en droog uitwisbaar oppervlak

Magnetische vitrines

Artikelnr. Nobo buitenvitrine
1902577 530 x 690 mm
1902578 690 x 755 mm
1902580 750 x 1000 mm
1902581 995 x 970 mm

Artikelnr. Nobo binnenvitrine
1902557 530 x 690 mm
1902558 690 x 755 mm
1902560 750 x 1000 mm

Nobo Magnetische binnenvitrine van glas

•    De Nobo afsluitbare vitrines kunnen belangrijke  
 communicatie op een eenvoudige en elegante manier  
 weergeven

•   Ze hebben een frontale deur, veiligheidsglas en zijn 
 uitgerust met twee versterkte sloten voor optimale  
 veiligheid

Artikelnr. Vitrine
1902570 968 x 995 mm
1902571 995 x 1415 mm
1902572 995 x 2070 mm

Nobo Glasvitrine met Schuifdeur en 
Magnetische Oppervlakte

•    De Nobo afsluitbare vitrines kunnen belangrijke  
 communicatie op een eenvoudige en elegante manier  
 weergeven

•   Ze hebben schuifdeuren in veiligheidsglas en zijn 
 uitgerust met twee versterkte sloten voor optimale  
 veiligheid

PRESEN
TATIE
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Nobo Widescreen Memobord Kurk

•    Het widescreen formaat en het moderne, smalle frame  
 bieden een ruim schrijfoppervlak

•   Het InvisaMount™ systeem maakt de installatie  
 gemakkelijk

•   Het zichzelf herstellende kurken oppervlak verwijdert  
 speldgaatjes

Memoborden

Nobo Glasvitrine met schuifdeur en 
Kurken Prikbordoppervlak

•    Nobo vitrine met kurken prikbordoppervlak: het slimme  
 en modern design staat garant voor het beschermen en  
 beveiligen van uw documenten

•   Veiligheid: stevig aluminium kader en veiligheidsglas  
 van 4 mm

•   Flexibel: slijtvaste kurk voor het vastpinnen van notities  
 of een magnetische voet uit wit gelakt staal voor het  
 gebruik van magneten en/of uitwisbare stiften

Artikelnr. Nobo Widescreen Memobord Kurk
1905306 32" / 710 x 400 mm*
1905307 40" / 890 x 500 mm*
1905308 55" / 1220 x 690 mm*
1905309 85" / 1880 x 1060 mm*
1905329 Nobo Memobord spelden, 100st, oranje

* Afmetingen van het schrijfoppervlak zijn afgerond naar hele centimeters.

Artikelnr. Nobo Glasvitrine Kurk Soort deur
1902561 530 x 690 mm Normaal
1902562 690 x 750 mm Normaal
1902564 755 x 1000 mm Normaal
1902574 990 x 970 mm Schuifdeur
1902575 995 x 1415 mm Schuifdeur
1902607 990 x 1190 mm Schuifdeur

Nobo Stoepbord Display

•  
 weerbestendige weergave van posters en informatie 

•   Handige clicklijsten met een strak, aluminium frame  
 voor het eenvoudig veranderen van posters en een  
 professioneel uiterlijk

Artikelnr.   Nobo Stoepbord Display 
1902204 900 x 1485 mm
1902205 755 x 1300 mm
1902206 650 x 1135 mm
1902207 475 x 890 mm 

10
JAAR GARANTIE

PRESEN
TATIE
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Artikelnr. Omschrijving

1901920 Nobo Classic Nano Clean™ Mobiele Flipover
inclusief uitschuifbare displayarmen

Nobo Classic Nano Clean™ Mobiele 
Flipover

•   Magnetisch stalen whiteboardoppervlak met Nano  
 Clean™ technologie en in de hoogte verstelbare  
 mobiele voet met vergrendelbare zwenkwielen 

Artikelnr. Omschrijving

1901916 Nobo Classic Nano Clean™ Flipover met
driepootstatief

1901918 Nobo Classic Nano Clean™ Flipover met 
2-potig onderstel en uitschuifbare arm

Nobo Classic Nano Clean™ Flipover

•   Magnetisch stalen whiteboardoppervlak met Nano  
 Clean™ technologie en in de hoogte verstelbare  
 driepoot of 2-potig onderstel

Artikelnr. Omschrijving
1915100 Nobo Flipoverblok 650 x 695 mm, 50 vel

Nobo Clicklijst

•    Aluminium clicklijsten voor weerbestendige weergave  

 pvc cover

Uitklapbare arm
Uitklapbare magnetische  

 
die gemakkelijk kunnen  
worden uitgeschoven om  
extra pagina’s te laten zien.

incl.

Artikelnr. Clicklijst
1902208 976 x 40 mm
1902209 755 x 1060 mm
1902210 555 x 760 mm
1902211 650 x 900 mm
1902212 476 x 104 mm
1902213 339 x 463 mm
1902214 250 x 340 mm

Nobo Standaard voor Clicklijst

•    Clickframe standaard geschikt om clicklijsten te  
 bevestigen en weer te geven

•   Te verstellen in hoogte van ongeveer 850 tot 1400 mm  
 hoogte

•   Horizontale of verticale weergave

Artikelnr. Nobo Standaard voor Clicklijst 
1902383 300 x 850 mm
1902384 300 x 900 mm

PRESEN
TATIE
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Toebehoren voor whiteboards

PRESEN
TATIE

Reinigingsdoekjes  
• Geïmpregneerde schoonmaakdoekjes
• Ideaal om resten van whiteboardmarkers 

en vet te verwijderen van whiteboards
• Alcoholvrij
• Onontvlambaar
• Dispenserdoos van 70 doekjes  

901043   verp/1

Navulbare bordenwisser  
• Magnetisch
• Droog te gebruiken, zonder  

schoonmaakproduct
• Ft 15,5 x 5,7 x 4,7 cm  

901039 bordenwisser   verp/1
901040 navulling, pak van 10 vilten doekjes  verp/1

Starterskit voor whiteboards Deluxe  
• Inhoud: 

  1 x reinigingsspray 250 ml
  10 x absorberende reinigingsdoekjes
  1 x navulbare bordenwisser + 12 navullingen
  10 x magneet 25 mm in geassorteerde kleuren
  6 x whiteboardmarker in geassorteerde kleuren
  1 x houder voor markeerstiften  

901037   verp/1

Starterskit voor  
whiteboards  
• Inhoud:

  1 x reinigingsspray 125 ml
  4 x whiteboardmarker in geassorteerde kleuren
  1 x bordenwisser  

901036   verp/1

Reinigingsdoekjes  
• Hoog absorptievermogen
• Pluisvrij
• Niet geweven
• Voor eenmalig gebruik
• Te gebruiken met Pergamy reinigingsproducten (ref. 901033 en 

901035)
• Pak van 50 wegwerpdoekjes  

901034   verp/1
Reinigingsspray  
• Verwijdert inkt van whiteboardmarkers
• Mooi glanzend en perfect schoon resultaat
• Alcoholvrij
• Onontvlambaar
• Aangename citroengeur
• Te gebruiken met Pergamy absorberende 

doekjes (ref. 901034)
• Flesje van 250 ml  

901033   verp/1

Reinigingsschuim  
• Krachtige schuimreiniger om inkt, 

vet en vuil van whiteboards te 
verwijderen

• HFC-vrij
• Antistatisch
• Ontvlambaar
• Spuitbus van 400 ml  

901035   verp/1

Bordenwisser  
• Magnetisch
• Ecologisch
• Niet navulbaar
• Ft 11,5 x 6,7 x 2,2 cm  

901038   verp/1
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PRESEN
TATIE

Toebehoren voor whiteboards

Reinigingsspray voor whiteboards en 
flipcharts  
• Op alcoholbasis voor een snel en schoon 

resultaat
• Flacon van 250 ml  

95135   verp/1

Starterskit voor whiteboards  
• Inhoud: 

- 20 magneten met een diameter van 32 mm
- 1 magnetische bordenwisser
- 12 viltstroken
- 4 whiteboardmarkers
- reinigingsalcohol (flacon van 250 ml)  

95138   verp/1

Een pak van 50 pluisvrije, hoog absorberende 

zonder restant! Perfect om te gebruiken met 
elke AF schoonmaakoplossing.

Whiteboard cleaning reeks

Een niet ontvlambare persluchtpomp ideaal voor 
emaille en gelamineerde whiteboards. Verwijdert 
droge inkt en vet. 

Whiteboard reiniger

Een zeer doeltre  ende oplossing om permanente 
markersinkt en pen inkt te verwijderen van 
whiteboards, CD’s en andere harde oppervlakken 
zoals computers, toetsenborden en bureaus. 

Verwijderaar van permanente inkt

Verwijdert doeltre  end permanente markersinkt 
en moeilijk te verwijderen inkt, zodat het 
whiteboard zoals nieuw is. 

Whiteboardhersteller

Code Inhoud 
 APIR125 Verwijderaar van permanente inkt 125 ml

voor whiteboards. Deze reeks zou gebruikt moeten worden met een droog 
ASCH050

Code Inhoud
AWBR125 Whiteboardhersteller 125 ml

Reinigingsdoekjes Safecloths

Code Inhoud
ASCH050 Safecloths 50 stuks

InhoudCode 
 Whiteboard reiniger Boardclene 250 ml 
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Bordenwisser  
• Magnetisch markerbakje en wisser in één
• Geschikt voor whiteboards
• Kleur: zwart  

7122500   verp/1

Laserpointer  
• Rode laser voor de beste zichtbaarheid, zelfs in een heldere 

omgeving
• Schuifknoppen om voor- of achteruit te gaan
• Op te bergen micro-USB-ontvanger
• Draadloos bereik van max. 15 meter
• Inclusief 2 x AAA batterij (ref. 4124900)  

20430T   verp/1

Toebehoren voor whiteboards

Starterskit (Basic) voor whiteboards  
• Inhoud: 

  4 whiteboardmarkers TZ 100 (blauw, rood, groen en zwart)
  1 kleine bordenwisser
  1 reinigingsspray TZ van 125 ml
  4 magneten met een diameter van 30 mm  

7125100   verp/1

Starterskit voor whiteboards  
• Inhoud:

  4 whiteboardmarkers TZ 100 (blauw, rood, groen en zwart) 
  1 markerhouder: houdt de markers in een horizontale stand, voor 

optimale levensduur van de inkt
  1 kleine bordenwisser
  10 navuldoekjes voor bordenwisser: 100 % viscose, biologisch 

afbreekbaar
  1 reinigingsspray TZ van 125 ml 
  10 magneten met een diameter van 30 mm  

7125000   verp/1

Accessoirehouder  
• Multifunctionele en magnetische 

opbergoplossing voor  
accessoires 

• Geschikt voor whiteboards
• Kleur: wit  

7122600   verp/1

Reinigingsspray
• Verstuiver
• Voor whiteboards, planborden en glasborden
• In alcoholoplossing
• Flesje van 125 ml  

7121200   verp/1

Bordenwisser  
• Wisser voor het snel en droog reinigen  

van borden
• Inclusief 1 vervangdoekje
• Kleur: wit
• Ft 14,3 x 4,8 cm  

712010 bordenwisser  verp/1
712020L navuldoekjes, pak van 100 stuks  verp/1
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• Magnetisch pennenpotje voor whiteboards
• Capaciteit: 10 markers
• Met 2 vakken
• Uit gerecycleerd polystyreen
• Schokbestendig
• Ft 78 x 74 x 95 mm  

5310021 wit verp/1
5310161 zwart  verp/1
5310351 blauw  verp/1

Bordenwisser  
• Modern design
• Ergonomische vorm
• Met vlies-spaninrichting
• Magnetisch
• Op blister
• Kleur: grijs  

6386484 bordenwisser  verp/1
6386609 navuldoekjes, pak van 10 stuks  verp/1

Bordenwisser met whiteboardmarker S  
• Marker met ronde punt: 1,5 - 2 mm
• Magnetische bordenwisser met diameter: 5 cm
• Op blister
• Kleur: zwart  

6386290   verp/1

Reinigingsspray  
• Voor de basisreiniging van whiteboards
• Sprayflacon van 250 ml  

6386809   verp/1

Bordenwisser  
• Magnetisch
• Geassorteerde kleuren: blauw, geel, rood en groen  

0684400   verp/1
Bordenwisser  
• Magnetisch
• Voor conferentieborden, whiteboards, enz.  

95099 bordenwisser  verp/1
95089 navulling viltstroken, pak van 12 stuks  verp/1

Magneetetiketten  
• Maak gebruik van de gratis  

software en templates op de 
website van Avery

• Oneindig verplaatsbaar
• Geschikt voor inkjetprinters
• Kleur: wit  

J887550 ft 50 x 140 mm, doos van 40 stuks  verp/1
J887150 ft 78 x 28 mm, doos van 90 stuks  verp/1
J886750 ft 210 x 297 mm, doos van 5 stuks  verp/1

Zelfklevende rollen Velleda  
• Beschrijfbaar met whiteboardmarkers
• Voor gladde oppervlakken
• Niet op behangpapier aanbrengen
• Kleur: wit  

45V ft 45 x 50 cm  verp/1
67 ft 67 x 100 cm  verp/1
100200 ft 100 x 200 cm  verp/1
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Magneet MAULsolid blister  
• Bovenzijde heel licht gebogen
• Zijkant voorzien van smalle groeven voor extra grip
• Met fijne rand
• Behuizing van onbreekbaar kunststof
• Onderzijde van de magneet afgelakt ter bescherming van de ondergrond
• Op blister  

Diameter: 20 mm, draagkracht: 0,3 kg,  
blister van 8 stuks
6165202 wit  verp/1
6165225 rood  verp/1
6165255 groen  verp/1
6165235 blauw  verp/1
6165290 zwart  verp/1
Diameter: 32 mm, draagkracht: 0,8 kg,  
blister van 4 stuks
6165402 wit  verp/1
6165425 rood  verp/1
6165455 groen  verp/1
6165435 blauw  verp/1
6165490 zwart  verp/1

Diameter: 38 mm, draagkracht: 1,5 kg,  
blister van 4 stuks 
6165602 wit  verp/1
6165625 rood  verp/1
6165655 groen  verp/1
6165635 blauw  verp/1
6165690 zwart  verp/1
Diameter: 38 mm, draagkracht: 2,5 kg, 
blister van 2 stuks 
6165802 wit  verp/1
6165825 rood  verp/1
6165855 groen  verp/1
6165835 blauw  verp/1
6165890 zwart  verp/1

Kegelmagneet Neodymium  
• Diameter: 12 mm
• Draagkracht: 1,5 kg
• Goede grip door kegelvorm
• Veelzijdig te gebruiken
• Pak van 10 stuks in geassorteerde kleuren
• Op blister
• Uit staal  

6168599  verp/10

Magneet MAULsolid doos  
• Bovenzijde heel licht gebogen
• Zijkant voorzien van smalle groeven voor extra grip
• Met fijne rand
• Behuizing van onbreekbaar kunststof
• Onderzijde van de magneet afgelakt ter bescherming van de ondergrond
• Doos van 10 stuks  

Diameter: 15 mm, draagkracht: 0,15 kg 
6161502 wit  verp/1
6161513  geel  verp/1
6161525  rood  verp/1
6161555  groen  verp/1
6161535  blauw  verp/1
6161584  grijs  verp/1
6161590  zwart  verp/1
6161599  geassorteerde kleuren  verp/1
Diameter: 24 mm, draagkracht: 0,6 kg 
6162402 wit  verp/1
6162413  geel  verp/1
6162425  rood  verp/1
6162455  groen  verp/1
6162435  blauw  verp/1
6162484  grijs  verp/1
6162490  zwart  verp/1
6162499  geassorteerde kleuren  verp/1

Krachtmagneet Neodymium  
• Hoge hechtkracht bij gering volume
• Robuust: behuizing van staal
• Met een ronde rand die uitsteekt voor een betere grip
• Ook geschikt voor glasborden
• Op blister
• Kleur: lichtzilver  

6170196 diameter: 16 mm, draagkracht: 5 kg  verp/10
6170396 diameter: 22 mm, draagkracht: 8 kg  verp/10
6170596 diameter: 25 mm, draagkracht: 13 kg  verp/10
6170696 diameter: 30 mm, draagkracht: 21 kg  verp/10

Diameter: 32 mm, draagkracht: 0,8 kg 
6163202 wit  verp/1
6163213  geel  verp/1
6163225  rood  verp/1
6163255  groen  verp/1
6163235  blauw  verp/1
6163284  grijs  verp/1
6163290  zwart  verp/1
6163299  geassorteerde kleuren  verp/1
Diameter: 38 mm, draagkracht: 2,5 kg
6163902 wit  verp/1
6163913 geel  verp/1
6163925 rood  verp/1
6163955 groen  verp/1
6163935 blauw  verp/1
6163984 grijs  verp/1
6163990 zwart  verp/1
616399 geassorteerde kleuren  verp/1

Ft 54 x 19 mm, draagkracht: 1 kg 
6165002 wit  verp/1
6165013  geel  verp/1
6165025  rood  verp/1
6165055  groen  verp/1
6165035  blauw  verp/1
6165084  grijs  verp/1
6165090  zwart  verp/1
6165099  geassorteerde kleuren  verp/1

PRESEN
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Magneetbanden

Magneetband zelfklevend  
• Te bevestigen op alle (ook vlakke) metalen  

ondergronden zonder dat de magneet zichtbaar is
• Met een schaar te knippen
• Tweezijdig toepasbaar: ene zijde zelfklevend, andere zijde magne-

tisch
• Draagkracht: ca. 40 g/cm²
• Dikte: 1 mm  

6157209 ft 10 m x 10 mm  verp/1
6157409 ft 10 m x 15 mm  verp/1
6157609 ft 10 m x 25 mm  verp/1
6156109 ft 10 m x 35 mm  verp/1
6156309 ft 10 m x 45 mm  verp/1

Beschrijf- en wisbare magnetische  
etiketband  
• Buitenzijde voorzien van beschrijf- en wisbare laag,  

binnenzijde is magnetisch
• Beschrijfbaar met non-permanent marker
• Droog afwisbaar
• Met normale schaar op lengte in te korten
• Draagkracht: 42 g/cm²
• Dikte: 1 mm  

6524102 ft 10 m x 10 mm  verp/1
6524302 ft 10 m x 20 mm  verp/1
6524502 ft 10 m x 30 mm  verp/1
6524702 ft 10 m x 40 mm  verp/1
6524902 ft 10 m x 50 mm  verp/1

Magneetband  
• Maak van artikelen magneten door er  

een strook of band aan te hechten
• Magnetisch bij alle staal gebaseerde oppervlakken
• Permanent magnetisch buitenvlak
• Zelfklevend aan de achterzijde
• Draagkracht: ca. 70 g/cm²
• Dikte: 1,5 mm  

186100 ft 3 m x 12 mm  verp/1
186300 ft 3 m x 19 mm  verp/1
186500 ft 3 m x 25 mm  verp/1

Metaalstrip MAULflexibel  
• Zelfklevende magneethoudende metalen wandlijst op rol in 

handige dispenser
• Eenvoudig om op een wand aan te brengen en met magneten 

informatie, tekeningen, posters e.d. op te hangen
• Kan zelfs rond de hoek bevestigd worden, zo kunt u een (kantoor)

ruimte geheel voorzien van een informatielijn
• Gemakkelijk met een schaar op de juiste lengte af te knippen
• Garantie: 3 jaar  

6211002 ft 5 m x 35 mm  verp/1
6212002 ft 25 m x 35 mm  verp/1

Metaalstrip MAULstandard  
• Informatie wordt duidelijk zichtbaar gemaakt met magneten
• Kan per stuk of meerdere naast elkaar als infolijn worden  

opgehangen
• Zelfklevende schuimlaag aan achterkant, niet verwijderbaar
• Bevestigen van informatie door magneten  

6206002 ft 50 cm x 5 cm  verp/1
620702M ft 100 cm x 5 cm  verp/1

Metaalstrip  
MAULstandard  
• Eenvoudige montage
• Zelfklevende schuimlaag
• Krasbestendig
• Ondergrond moet droog en stofvrij zijn  

6206202 lengte: 50 cm, inclusief 2 grijze magneten: ft 24 x 8 mm,  
draagkracht 0,6 kg 

 verp/1

6207202 lengte: 100 cm, inclusief 4 grijze magneten: ft 24 x 8 mm,  
draagkracht: 0,6 kg 

 verp/1

Flexibele metaalstrip  
• Lichtgrijs gelakt
• Lengte: 5 m, hoogte: 35 mm
• Zelfklevend
• Geleverd zonder magneten  

95305   verp/1

Metaalstrip  
• Onbuigbare, gelakte, metalen band
• Zelfklevend aan de achterzijde
• Hoogte: 50 mm
• Kleur: wit  

95350 lengte: 0,5 m, zonder magneten verp/1
95365 lengte: 1 m, inclusief 5 blauwe magneten,  

diameter: 32 mm 
verp/1

PRESEN
TATIE
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Glasborden

Magnetisch glasbord  
• Beschrijfbaar magnetisch bord van 

veiligheidsglas (gehard glas)
• Uitwisbaar
• Horizontale of verticale bevestiging
• Inclusief 2 supersterke magneten  

en een witte of zwarte marker
• Inclusief montageset  

Ft 40 x 60 cm
2406003 wit  verp/1
1406003 zwart  verp/1
Ft 60 x 80 cm
2608003 wit  verp/1
GV1683C zwart  verp/1

Magnetisch glasbord  
• Beschrijfbaar magnetisch bord van veiligheidsglas (gehard glas)
• Uitwisbaar
• Inclusief 2 supersterke magneten en een witte of zwarte marker
• Inclusief montageset  

Ft 35 x 35 cm
GV2355C wit  verp/1
GV1355C zwart  verp/1
Ft 45 x 45 cm
GV2453C wit  verp/1
GV4453C oranje  verp/1
GV7453C zilver  verp/1
GV1453C zwart  verp/1
Ft 100 x 100 cm
2100100 wit  verp/1
1100100 zwart  verp/1

Magneten  
• Uit staal  

974CUBE kubus, ft 10 x 10 x 10 mm, 4 stuks  verp/1
976GLS kubus, ft 10 x 10 x 5 mm, 6 stuks  verp/1
974CYLI cilinder, diameter: 10 mm, 4 stuks  verp/1

Reinigingsspray  
• Spray van 100 ml
• Te gebruiken met een microvezeldoek  

23954 met metalen houder, klemt rond het bord  verp/1
239551 zonder houder  verp/1

Pennenbakje  
• Supersterk magnetisch pennenbakje
• Ideaal om op een glasbord te hangen
• Geschikt voor markers en accessoires
• Kan gebruikt worden op alle magnetische oppervlakken
• Kleur: zwart
• Ft 6 x 6 x 14 cm  

23951   verp/1

Magnetische bordenwisser  

97MAG voor whiteboards, ft 7,5 x 3,5 x 2,4 cm  verp/1
97MAGST voor glasborden, ft 5 x 5 x 3 cm  verp/1

PRESEN
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Toebehoren voor glasborden
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Toebehoren voor glasborden

Starterskit voor  
glasborden  
• Een praktische  

alles-in-één kit geschikt 
 voor glasborden

• Inhoud:
  4 x magneten
  5 x Legamaster krijtmarkers
  1 x microvezeldoekje
  1 x TZ7 reinigingsspray voor glasborden  

7125200   verp/1

Accessoirehouder  
• Multifunctionele en  

magnetische opbergoplossing  
voor accessoires

• Geschikt voor glasborden
• Kleur: zwart  

7122700   verp/1

Schijfmagneet Neodymium  
• Diameter: 10 mm
• Hechtkracht: 4 kg
• Goede grip door cilindervorm
• Veelzijdig te gebruiken
• Pak van 4 stuks
• Op blister
• Uit staal  

6166896  verp/4

Kegelmagneet Neodymium voor glasborden  
• Goede grip door kegelvorm
• Veelzijdig te gebruiken
• Op blister
• Uit staal  

6168696 diameter: 12 mm, hechtkracht: 3,5 kg, pak van 5 stuks  verp/1
6168796 diameter: 15 mm, hechtkracht: 7 kg, pak van 4 stuks  verp/1
Ook geschikt voor glasborden vanaf 7 kg
6168896 diameter: 20 mm, hechtkracht: 14 kg, pak van 4 stuks  verp/1
6168996 diameter: 32 mm, hechtkracht: 22 kg, pak van 2 stuks  verp/1

Kubusmagneet Neodymium  
• Hoge hechtkracht bij gering volume
• Veelzijdig te gebruiken
• Goede grip door kubusvorm
• Op blister
• Uit staal  

6169296 diameter: 10 mm, hechtkracht: 3,8 kg, pak van 4 stuks  verp/4
Ook geschikt voor glasborden vanaf 7 kg
6169396 diameter: 15 mm, hechtkracht: 15 kg, 1 stuk  verp/1
6169496 diameter: 20 mm, hechtkracht: 20 kg, 1 stuk  verp/1

Whiteboard  
• Uiterst duurzaam, stevig en wit oppervlak in email
• Voor extra intensief gebruik
• Dubbelzijdig, magnetisch en kantelbaar
• 4 vergrendelbare wielen, gemakkelijk te verplaatsen en te draaien
• Robuust en stevig
• Met bakje voor accessoires  

900705 ft 120 x 90 cm  verp/1
900706 ft 150 x 120 cm  verp/1

Whiteboard  
• Uit gelakt staal
• Voor frequent gebruik
• Dubbelzijdig magnetisch en kantelbaar
• Met bakje voor accessoires  

900703 ft 120 x 90 cm  verp/1
900704 ft 150 x 120 cm  verp/1

Whiteboards

PRESEN
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Whiteboards

Whiteboard  
• Uiterst duurzaam, stevig en wit oppervlak in email
• Maak het oppervlak drie keer groter wanneer u dat wilt (180 x 60 

cm wanneer volledig geopend)
• Verberg vertrouwelijk of voorbereid materiaal  

900707 ft gesloten: 90 x 60 cm, ft open: 180 x 60 cm  verp/1
900708 ft gesloten: 120 x 90 cm, ft open: 240 x 90 cm  verp/1

Whiteboard Excellence  
• Duurzaam en krasbestending
• Voor intensief gebruik
• Magnetisch oppervlak in email
• Gemakkelijk te reinigen  

900693 ft 60 x 45 cm  verp/1
900694 ft 90 x 60 cm  verp/1
900695 ft 120 x 90 cm  verp/1
900696 ft 150 x 100 cm  verp/1
900697 ft 180 x 90 cm  verp/1
900698 ft 180 x 120 cm  verp/1

Whiteboard  
• Onderhoudsvriendelijk
• Frequent gebruik
• Magnetisch oppervlak in gelakt staal
• Metalen lijst  

900687 ft 60 x 45 cm  verp/1
900688 ft 90 x 60 cm  verp/1
900689 ft 120 x 90 cm  verp/1
900690 ft 180 x 90 cm  verp/1
900691 ft 150 x 100 cm  verp/1
900692 ft 180 x 100 cm  verp/1

Whiteboard  
• Onderhoudsvriendelijk
• Voor sporadisch gebruik
• Glad oppervlak in melamine
• Goed kleurcontrast
• Met pennengootje  

900683 ft 45 x 60 cm  verp/1
900684 ft 60 x 90 cm  verp/1
900685 ft 90 x 120 cm  verp/1
900686 ft 180 x 120 cm  verp/1

Whiteboard Economy  
• Gelakt oppervlak
• Magnetisch
• Beschrijfbaar en droog uitwisbaar bordoppervlak
• Aluminium frame
• Zowel horizontaal als verticaal op te hangen
• Onzichtbare montage
• Compleet met bevestigingsmaterialen, pennengoot en  

bevestigingsinstructies  

7102835 ft 45 x 60 cm  verp/1
7102843 ft 60 x 90 cm  verp/1
7102854 ft 90 x 120 cm  verp/1

Whiteboard Universal  
• Gelakt oppervlak
• Magnetisch
• Beschrijfbaar en droog uitwisbaar bordoppervlak
• Aluminium frame
• Zowel horizontaal als verticaal op te hangen
• Onzichtbare montage
• Compleet met bevestigingsmaterialen, pennengoot en  

bevestigingsinstructies  

7102256 ft 90 x 180 cm  verp/1
7102263 ft 100 x 150 cm  verp/1
7102264 ft 100 x 200 cm  verp/1
7102274 ft 120 x 180 cm  verp/1

PRESEN
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Whiteboard Universal Plus  
• Geëmailleerd krasvast oppervlak
• Magnetisch
• Beschrijfbaar en droog uitwisbaar bordoppervlak
• Aluminium frame
• Zowel horizontaal als verticaal op te hangen
• Onzichtbare montage
• Compleet met bevestigingsmaterialen, pennengoot en  

bevestigingsinstructies  

7102156 ft 90 x 180 cm  verp/1
7102163 ft 100 x 150 cm  verp/1

7102164 ft 100 x 200 cm  verp/1
7102174 ft 120 x 180 cm  verp/1

Whiteboard Economy Plus  
• Geëmailleerd krasvast oppervlak
• Magnetisch
• Beschrijfbaar en droog uitwisbaar bordoppervlak
• Aluminium frame
• Zowel horizontaal als verticaal op te hangen
• Onzichtbare montage
• Compleet met bevestigingsmaterialen, pennengoot en  

bevestigingsinstructies  

7102735 ft 45 x 60 cm  verp/1
7102743 ft 60 x 90 cm  verp/1 7102754 ft 90 x 120 cm  verp/1

Whiteboards

Whiteboard MAULstandaard  
• Gelakt stalen bordoppervlak
• Profiellijst van zilverkleurig geanodiseerd aluminium
• Makkelijke montage, inclusief bevestigingsmaterialen
• Magnetisch
• Zowel horizontaal als verticaal te monteren
• Met aluminium pennengoot  

6451084 ft 30 x 45 cm  verp/1
6451484 ft 45 x 60 cm  verp/1
6451884 ft 60 x 90 cm  verp/1

6452284 ft 90 x 120 cm  verp/1
6453084 ft 90 x 180 cm  verp/1
6452684 ft 100 x 150 cm  verp/1

Whiteboard MAULstandaard emaille  
• Geëmailleerd bordoppervlak
• 30 jaar garantie op het oppervlak bij correct gebruik
• Gemakkelijk te monteren
• Magnetisch
• Zowel horizontaal als verticaal te plaatsen
• Met pennengoot  

6461084 ft 30 x 45 cm  verp/1
6461484 ft 45 x 60 cm  verp/1

6461884 ft 60 x 90 cm  verp/1
6462284 ft 90 x 120 cm  verp/1

Whiteboard met houten frame  
• Gelakt stalen bordoppervlak
• Frame van onbehandeld hout
• Gemakkelijk te monteren
• Magnetisch
• Zowel horizontaal als verticaal te 

plaatsen
• Inclusief whiteboardmarker en 

magneten  

Magnetisch whiteboard  
• Beschrijfbaar met whiteboardmarkers en droog te reinigen
• Omlijsting in aluminium
• Geleverd met magnetische whiteboardmarker en montageset  

D420100 ft 30 x 40 cm  verp/1 D420200 ft 40 x 60 cm  verp/1

Magnetisch whiteboard  
• Magnetisch, droog uitwisbaar bordoppervlak
• Frameless whiteboard met stevige mdf achterzijde
• Inclusief marker + wisserdop, penclip en montageset
• Ft 40 x 50 cm  

4215D   verp/1

2533002 ft 30 x 40 cm  verp/10
2534002 ft 40 x 60 cm  verp/10
2536002 ft 60 x 90 cm  verp/10
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Flipcharts

Flipchart  
• Niet-magnetisch, droog uitwisbaar  

oppervlak
• Gemakkelijk te monteren en te  

verplaatsen
• Lichtgewicht, geschikt voor  

elk formaat flip-overs
• Verstelbare hoogte tot 195 cm
• Met pennengootje
• Ft beschrijfbaar oppervlak: 75 x 100 cm  

900700   verp/1

Flipchart Excellence  
• Magnetisch, droog uitwisbaar oppervlak
• Telescopische armen en verstelbare  

hoogte tot 185 cm
• Met verstelbare klem, geschikt  

voor elk formaat flip-overblok
• Met vergrendelbare wieltjes
• Lichtgewicht
• Met pennengootje
• Ft beschrijfbaar oppervlak: 75 x 100 cm  

900702   verp/1

Flipchart  
• Magnetisch, droog uitwisbaar  

oppervlak
• Telescopische armen en verstel- 

bare hoogte tot 195 cm
• Lichtgewicht, geschikt voor elk  

formaat flipovers
• Met pennengootje
• Ft beschrijfbaar oppervlak: 75 x 100 cm  

900701   verp/1

Flipchart tripod  
• Bordoppervlak van gelakt staal
• Met 3 poten
• Magnetisch
• Ideaal oppervlak om te schrijven en wissen
• Met pennengoot
• In hoogte verstelbaar
• Met verstelbare papierhaken
• Met robuuste papierklem
• Gereedschapsvrij montagesysteem
• Ft bordoppervlak: 185 x 68 cm  

7152800   verp/1

Flipchart  
• Magnetisch bord uit wit gelakt staal
• Beschrijfbaar met whiteboardmarkers,  

droog afwisbaar
• Universele blokhouder op verstelbare  

pennen voor een veilige bevestiging van  
alle gangbare blokken

• Comfortabele metalen klemlijst voor  
een betrouwbare blokfixatie

• Traploze hoogteverstelling tot optimale  
schrijfhoogte voor de presentatie (max. 187 cm totale hoogte)

• Praktisch aflegbakje voor whiteboardmarkers en toebehoren
• Ft beschrijfbaar oppervlak: 68 x 99 cm  

96010   verp/1

PRESEN
TATIE

Flipchart ronde voet  
• Bordoppervlak van gelakt staal
• Met ronde voet
• Magnetisch
• Ideaal oppervlak om te schrijven en wissen
• Met pennengoot
• In hoogte verstelbaar, maximum hoogte: 205 cm
• Met verstelbare papierhaken
• Inclusief twee uitklapbare zijarmen
• Gereedschapsvrij montagesysteem
• Ft bordoppervlak: 105 x 68 cm  

7153600   verp/1
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Toebehoren voor flipcharts

Flipchart  
• Blok van 30 vel
• Kan horizontaal of verticaal  

gebruikt worden
• Zelfklevend
• Blanco
• Ft 79,2 x 63,5 cm
• Pak van 2 blokken  

900913   verp/1 Flip-overblok  
• Gemakkelijk te dragen en op te stellen
• De zelfklevende achterkant kan op de meeste oppervlakken 

worden bevestigd
• Klaar voor gebruik, geen statief nodig
• Blok van 20 vel, papier van 70 g/m²
• Blanco
• Ft 58,5 x 50 cm  

900732   verp/6

Flip-overblok  
• Kwaliteitspapier waar inkt niet doordringt
• Bovenaan geperforeerd
• Past makkelijk op elke flipchart  

Papier van 70 g/m², ft A1 
900722 blanco, 40 vel  verp/5
900723 blanco, 20 vel  verp/5
900724 geruit, 40 vel  verp/5
900725 blanco, 40 vel, op rol  verp/5
Papier van 70 g/m², ft 65 x 98 cm 
900730 blanco, 50 vel, op rol  verp/5
900731 geruit, 50 vel  verp/2
100% gerecycleerd papier van 56 g/m², op rol 
900726 ft 65 x 98 cm, blanco, 50 vel  verp/5
900727 ft 65 x 98 cm, geruit, 50 vel  verp/5
900728 ft 130 x 100 cm, blanco, 25 vel  verp/5

Flip-overblok  
• Blok van 20 vel
• Te gebruiken met smartphone app Scribzee
• Optik papier van 90 g/m²
• 6-gaats perforatie  

96276 zelfklevend en herpositioneerbaar,  
ft 60 x 80 cm, blanco 

 verp/3

96277 ft 65 x 98 cm, blanco  verp/3
96278 ft 65 x 98 cm, geruit  verp/3

Flip-overblok  
• Blok van 20 vel uit houtvrij papier van 80 g/m²
• 6-gaatsperforatie
• Geruit 2,5 x 2,5 cm 
• Geschikt voor alle flipcharts
• Ft 68 x 95 cm
• Op rol geleverd  

95037   verp/5

PRESEN
TATIE
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Flipcharts

Zet de ideeën van je team in de kijker!

Brainstormen Workshops Scrum sessies Project management 

Post-it® Super Sticky Notes
Geweldig om aantekeningen te maken tijdens 
vergaderingen 

Post-it® Super Sticky Notes – Kleuren Miami  
76 mm x 76 mm – Ref. 654SSMI

Post-it® Super Sticky Notes – Kleuren New York  
76 mm x 76 mm – Ref. 654SSNW

Ontdek het volledige assortiment Post-it® Super Sticky Notes  
in het hoofdstuk ‘Memoblokken’

Post-it® Super Sticky Meeting Notes 
& Big Notes
Mobiele oplossingen om teamgedachten vast te leggen

Post-it® Super Sticky Big Notes Geel  
27,9 cm x 27,9 cm – Ref. BN11

Post-it® Super Sticky Meeting Notes  
98,4 mm x 149 mm – Ref. 64454SS

Post-it® Super Sticky Meeting Notes  
149 mm x 200 mm – Ref. 6845SSP

Post-it® Dry Erase Whiteboardfolie
De onmiddellijk bruikbare, veelzijdige whiteboardoplossing

60,9 cm x 91,4 cm – Ref. DEF3X2

0,914 m x 1,219 m – Ref. DEF4X3

1,219 m x 1,829 m – Ref. DEF6X4

1,219 m x 2,438 m – Ref. DEF8X4

Post-it® Meeting Charts
Leg de ideeën van uw team vast en bekijk ze meteen!

Post-it® Meeting Chart – 63,5 cm x 76,2 cm – Ref. 559M (effen),  
Ref. 560M (geruit), Ref. 559RP (gerecycleerd)

Post-it® Meeting Chart – 58,4 cm x 50,8 cm – Ref. 566

Post-it® Mini Meeting Chart – 45,7 cm x 38,1 cm – Ref. 577SS

Post-it® Meeting Charts Table Top – 58,4 cm x 50,8 cm – Ref. 563M

Post-it® Meeting Charts/Dry Erase bord – 58,4 cm x 50,8 cm  
Ref. 563DE

Afrollen Losmaken Bevestigen

PRESEN
TATIE
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Kurk- en textielborden
PRESEN

TATIE

Multifunctioneel bord  
• Droog uitwisbaar magnetisch whiteboard  

gecombineerd met kurkbord
• Kurk van hoge kwaliteit
• Stevig metalen kader  

900682 ft 60 x 90 cm  verp/1
900681 ft 90 x 120 cm  verp/1

Textielbord  
• Glad vilten oppervlak
• Metalen lijst
• Voor gebruik met spelden of klittenband  

Ft 60 x  90 cm
900674 blauw  verp/1
900675 groen  verp/1
900676 grijs  verp/1
Ft 90 x  120 cm
900677 blauw  verp/1
900678 groen  verp/1
900679 grijs  verp/1

Kurkbord  
• Zelfherstellende veerkrachtige kwaliteitskurk
• Aluminium lijst
• Voor gebruik met spelden  

900668 ft 60 x 45 cm  verp/1
900669 ft 90 x 60 cm  verp/1
900670 ft 120 x 90 cm  verp/1
900671 ft 180 x 90 cm  verp/1
900673 ft 180 x 120 cm  verp/1

Kurkbord  
• Bordoppervlak van onbehandeld kurk
• Houten profiel
• Voor gebruik met spelden  

2703070 ft 30 x 40 cm  verp/1
2704070 ft 40 x 60 cm  verp/1
2706070 ft 60 x 80 cm  verp/1
2708170 ft 80 x 120 cm  verp/1
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Vitrines

Vitrine  
• Met versterkt glas en sleutelvergrendeling
• Vochtwerend montagesysteem
• Lijst uit aluminium
• Achterkant uit magnetisch gelakt staal
• Voor buitengebruik
• Diepte: 18 mm  

900720 ft 4 x A4  verp/1
900721 ft 9 x A4  verp/1

Vitrine  
• Ultra lichtgewicht oplossing voor het uithangen van informatie
• Deur in acryl
• Magnetische achterkant in stevig gelakt staal 
• Voor binnengebruik, met sleutelvergrendeling 

Diepte: 11 mm
900709 ft 4 x A4  verp/1
900710 ft 6 x A4  verp/1
Diepte: 18 mm
900711 ft 4 x A4  verp/1
900712 ft 6 x A4  verp/1
900713 ft 9 x A4  verp/1

Vitrine  
• Stevige, magnetische glazen kast, met sleutelvergrendeling
• Schuifdeur in gehard glas
• Achterwand in gelakt staal
• Aluminium lijst
• Voor buitengebruik
• Diepte: 55 mm  

900717 ft 12 x A4  verp/1
900718 ft 15 x A4  verp/1
900719 ft 18 x A4  verp/1

Vitrine  
• Ultralichtgewicht oplossing voor het uithangen van informatie
• Deur in acryl
• Achterwand in kurk
• Voor binnengebruik, met sleutelvergrendeling
• Diepte: 18 mm  

900714 ft 4 x A4  verp/1
900715 ft 6 x A4  verp/1
900716 ft 9 x A4  verp/1

Clicklijst  
• Eenvoudig en snel vanaf de voorzijde posters wisselen
• Met UV-werende en antireflectie folie
• Profiel van zilver geanodiseerd aluminium, dikte: 25 mm
• Achterwand van onbreekbaar, slagvast polystyreen
• Eenvoudige onzichtbare wandmontage door verdekt geboorde gaten in het profiel  

6604408 ft A4  verp/1
6604308 ft A3  verp/1
6604208 ft A2  verp/1
6604108 ft A1  verp/1
6604008 ft A0  verp/1
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Vitrines

Posterframe  
• UV- en hittebestendig
• Met 4 zuignappen en dubbelzijdige leeskant  

4248382 ft A4, zwart  verp/1
4248344 ft A3, zwart  verp/1
4248351 ft A3, grijs  verp/1

Clicklijst  
• Aluminium clicklijst om aan de muur te bevestigen
• Met PVC-folie
• Posters kunnen makkelijk verwisseld worden 

 zonder de lijst van de muur te halen
• Omlijsting van geanodiseerd aluminium
• Inclusief muurbevestigingsmateriaal 
• Voorgeponste gaten  

SFA5S ft A5  verp/1
SFA4S ft A4  verp/1
SFA3S ft A3  verp/1
SFA2S ft A2  verp/1
SFA1S ft A1  verp/1

Stoepborden

Stoepbord  
• Voor posters ft A1
• Geschikt voor binnen- en buitengebruik
• De 2 borden zijn voorzien van een dubbelzijdige zilveren clicklijst
• Uit geanodiseerd aluminium
• Met gegalvaniseerde stalen achterkant 
• Met antireflectie cover  

PPA110S   verp/1

Stoepbord  
• Voor posters ft A1
• Geschikt voor binnen- en buitengebruik
• Zware plastieken voet, voorzien van:

- wieltjes en handvat voor een gemakkelijke verplaatsing
- 2 veren die de voet verbinden aan het bord zodat buitensporige 
windstoten het bord niet kunnen breken

• Met dubbelzijdige clicklijst
• Affiches kunnen gemakkelijk verwisseld worden  

PPA100S   verp/1

Stoepbord Woody  
• Krijtbord voor op de stoep
• Met gelakte afwerking
• Met roestvrije stalen componenten
• Te gebruiken met krijtmarkers  

Ft 55 x 85 cm
6495686 teak   verp/1
SBDBL85 zwart  verp/1
Ft 70 x 125 cm
SBSWM12 mahonie   verp/1
6495693 teak  verp/1
6492975 zwart  verp/1

SIG
N

A
LISATIE



650

10

SIG
N

A
LISATIE

Krijtborden

Tafelkrijtbord Mini  
• Mini model
• Driepoot uit duurzaam hout
• Ft 24 x 15 cm  

4240874 mahonie, inclusief 1 krijtmarker  verp/1
4241208 mahonie, pak van 3 stuks  verp/1
6495440 beuk, inclusief 1 krijtmarker  verp/1
4241222 beuk, pak van 3 stuks  verp/1
6495426 zwart, inclusief 1 krijtmarker  verp/1
6495006 zwart, pak van 3 stuks  verp/1

Tafelkrijtbord Elegant  
• Basis in rubberhout met weerbestendige laklaag
• Dubbelzijdig verwijderbaar schrijfoppervlak  

Ft A5
4241284 mahonie   verp/1
4241307 beuk  verp/1
4244117 teak  verp/1
6491831 zwart  verp/1

Ft A4
4241321 mahonie  verp/1
ELEBLA beuk  verp/1
4244100 teak  verp/1
6491848 zwart  verp/1

Krijtbord Silhouette  
• Zonder frame
• Ft 40 x 40 x 0,2 cm
• Pak van 6 stuks  

5285237   verp/1

Krijtbord Silhouette  
• Muurmodel tekstballon
• Ft 47 x 27 cm
• Dubbelzijdig beschrijfbaar oppervlak
• Dikte: 3 mm
• Inclusief 1 krijtmarker en 4 ophangpads  

6499714  verp/1

Krijtbord Woody  
• Muurmodel
• Budgetvriendelijk
• Met een houten frame
• Dubbelzijdig schrijfoppervlak  

Ft 20 x 40 cm, inclusief 1 krijtmarker
6494870 teak  verp/6
6494771 zwart  verp/6
Ft 30 x 40 cm
6494928 zwartgelakte afwerking, inclusief 2 krijtmarkers  

(wit en zwart) 
 verp/6

6494907 witgelakte afwerking, inclusief 2 krijtmarkers  
(goud en zwart) 

 verp/6

6494887 teak, inclusief 1 krijtmarker  verp/6
6494788 zwart, inclusief 1 krijtmarker  verp/6
Ft 40 x 60 cm
6494935 zwartgelakte afwerking, inclusief 2 krijtmarkers  

(wit en zwart) 
 verp/6

6494914 witgelakte afwerking, inclusief 2 krijtmarkers  
(goud en zwart) 

 verp/6

6494894 teak, inclusief 1 krijtmarker  verp/6
6494795 zwart, inclusief 1 krijtmarker  verp/6
Ft 60 x 80 cm, inclusief 1 krijtmarker
6494900 teak  verp/6
WBWBL60 zwart  verp/6

Kurk- en krijtborden Hexagon  
• Inclusief 1 krijtmarker 
• Met velcro bevestigingsstrips
• 4 krijtborden en 3 kurkborden
• Ft 15,5 x 18 cm  

5283363   verp/1
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Krijtborden

Krijtbord L-vorm  
• Tafelmodel
• Uit robuust en stevig acryl
• Mat aan de voorkant, glanzend aan de achterkant
• Kleur: zwart
• Op blister  

6499776 ft A8, 5 stuks  verp/1
6499769 ft A7, 5 stuks  verp/1

6499752 ft A6, 3 stuks  verp/1
TBABLA5 ft A5, 3 stuks  verp/1

Krijtbordjes  
• Om als prijskaartje te gebruiken
• Dubbelzijdig en flexibel
• Makkelijk schoon te maken
• Set van 20 stuks
• Inclusief 1 krijtmarker, 4 prikkers en 2 houders
• Op blister  

6491466 ft A8  verp/1
6491459 ft A7  verp/1
6491442 ft A6  verp/1

Minikrijtbord  
• Geschikt voor op  

tafel
• Dubbelzijdig beschrijfbaar
• Inclusief 1 witte krijtmarker
• Set van 5 bordjes
• Ft 8,5 x 5 cm  

6499912   verp/1

Krijtbord  
• Frame van onbehandeld hout
• Inclusief ophangconstructie
• Zowel horizontaal als verticaal gebruik  

2523070 ft 30 x 40 cm  verp/1
2524070 ft 40 x 60 cm  verp/1

2526070 ft 60 x 80 cm  verp/1
2526170 ft 60 x 90 cm  verp/1

Krijtbordprikker  
• Prikker voor krijtbordjes
• Exclusief krijtbordjes
• Ft 5 x 1,1 cm
• Blister van 20 stuks  

6499837   verp/1

Krijtbordhouder  
• Houder voor  

krijtbordjes
• Exclusief krijtbordjes
• Ft 1 x 4 cm
• Blister van 10 stuks
• Kleur: transparant  

6499820  verp/1

Reinigingsspray  
• Voor krijt- en glasborden
• Fles van 500 ml  

4241970   verp/1

Toebehoren voor krijtborden
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Krijtbordjes met teak houder  
• Dubbelzijdig schrijfoppervlak
• Inclusief 1 krijtmarker
• Set van 6 stuks: 6 krijtbordjes + 

6 houders
• Ft houder: 2,5 x 2,5 cm
• Ft bord: A7
• Op blister  

871822   verp/1

Krijtbord L-vorm  
• Uit acryl
• Gemakkelijk schoon te maken
• Te gebruiken met krijt of krijtmarkers
• Kleur: zwart  

SSPA714 ft A7  verp/1
SSPA614 ft A6  verp/1
SSPA514 ft A5  verp/1
SSPA414 ft A4  verp/1
SSPA314 ft A3  verp/1
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Menukaart- en rekeninghouders

Informatieborden

Menukaart Basic  
• Bevat 4 showtassen + 1 op de  

voorzijde + 1 op de achterzijde
• Lederlook cover
• Met gouden print
• Metalen randbeschermers  

4248993 menukaart, ft A5, zwart  verp/10
4249051 menukaart, ft A4, zwart  verp/10
4249082 menukaart, ft A4, bordeaux  verp/10
6492180 wijnkaart, ft A4, zwart  verp/10

Menukaart Leder  
• Ft A4
• Bevat 4 showtassen
• Flexibel
• Gemakklijk schoon te maken
• Uit leer
• Motief: Raw  

5284063 zwart  verp/10
5284087 bruin  verp/10

Menukaarthouder  
• Ft 34 x 23 cm
• Uit hout
• Met roestvrijstalen clip  

5280171   verp/6

Rekeninghouder  
• Ft 27,8 x 11,4 x 3 cm
• Uit gecompresseerd hout
• Met RVS klem  

5280178  verp/10

Tafelinfobordje  
• Ft 5 x 10 cm
• In wit acryl met zwarte tekst
• Set van 5 stuks
• Op blister  

6498298 "gereserveerd"  verp/1
6498328 "reservé"  verp/1

Letterplank  
• Inclusief 169 letters, nummers en symbolen (ft 4 x 3 cm)
• Basis plank: 1 meter (4 delen van 25 cm)  

5283134 teak  verp/1
5283165 zwart  verp/1
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Informatieborden

Deurnaamhouder Click Sign  
• Uit kunststof
• Afgeronde hoeken in grafietkleur
• Doorzichtig paneel kan uit de houder worden genomen 
• Kan aan de muur worden vastgehecht door schroeven of kleeftabs
• Inclusief insteekkaartjes, montageset en instructies  

D486037 ft 14,9 x 5,25 cm  verp/5
D486137 ft 14,9 x 10,5 cm  verp/5
D486237 ft 14,9 x 14,8 cm  verp/5

Deurnaamhouder Info Sign  
• Aluminium rug kan aan het gewenste 

object worden geschroefd of gekleefd
• Beschermd door niet-spiegelende 

acrylplaat
• Gefixeerd met 2 verplaatsbare  

bevestigingskappen  

D480023 ft 14,9 x 5,2 cm  verp/1
D480523 ft 21 x 14,8 cm (A5)  verp/1
D480623 ft 21 x 29,7 cm (A4)  verp/1

Deurnaamhouder Crystal Sign  
• Uit glasheldere acryl en halftransparante 

folie
• Folie wordt tussen de dikke acrylplaten 

geklemd en aan de muur bevestigd met  
2 speciale dikke schroeven

• Eenvoudige montage
• Inclusief 2 folies  

D482119 ft 14,8 x 10,5 cm (A6)  verp/1
D482319 ft 21 x 14,8 cm (A5)  verp/1

Wandfolderhouder  
• Wit/transparant, magnetisch 
• Voor grote en dikke documenten  

tot 24 x 32 cm
• Uit schokbestendig polystyreen
• Met 5 transparante opbergvakken
• Horizontaal en verticaal sorteren
• Ft 58 x 35 x 12,8 cm (h x b x d)
• Inclusief muurbevestigingskit
• Met 2 ingebouwde magneten  

1540111  verp/1

Wandfolderhouder  
• Zwart/transparant 
• Voor grote en dikke documenten  

tot 24 x 32 cm
• Uit schokbestendig polystyreen
• Met 5 transparante opbergvakken
• Horizontaal en verticaal sorteren
• Ft 58 x 35 x 12 cm (h x b x d)  

1540011  verp/1

Wandfolderhouder  
• Uit schokbestendige polystyreen
• Muurmodel
• Mogelijkheid om verschillende houders naast elkaar te hangen
• Wordt gemonteerd geleverd
• Gemakkelijk aan de muur te bevestigen met vijzen (niet bijgeleverd)  

4 opbergvakken, ft 65 x 29 x 9,5 cm (h x b x d), voor ft A4
4061M zilver  verp/1
4061Z zwart  verp/1
5 opbergvakken, ft 65 x 18,1 x 9,5 cm (h x b x d), voor ft 1/3 A4
4062M zilver  verp/1
5 opbergvakken, ft 65 x 22,8 x 9,5 cm (h x b x d), voor ft A5
4063M zilver  verp/1

Folderhouders
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Folderhouders

Folderhouder  
• Uit transparante polystyreen
• Met 3 zijden  

DE60101 ft A6  verp/1
60101A4 ft A4  verp/1

Muurfolderhouder  
• Uit schokbestendige polystyreen
• Voor ft A4
• 1 vak
• Capaciteit: 200 blad (35 mm)
• Oneindig stapelbaar
• Gemakkelijk aan de muur te  

bevestigen  

Horizontaal
CP074YS Smoke  verp/1
CP074YT transparant  verp/1
Verticaal
CP078YS Smoke  verp/1
CP078YT transparant  verp/1

Muurfolderhouder  
• Uit transparante polystyreen
• Folder schuift makkelijk in de houder via  

de bovenkant
• Gemakkelijk aan de muur te bevestigen
• Duidelijke signalisatie van meeting  

rooms, enz.  

Ft A5
47101 portret  verp/1
Ft A4
DE47001 portret  verp/1
DE46901 landscape  verp/1
Ft A3
47201 portret  verp/1
48000B landscape  verp/1

Folderhouder  
• Display uit PMMA (2 x 3 mm) met een magnetisch systeem
• Geschikt voor het presenteren van menukaarten, drankkaarten, 

brochures, enz.
• In T-vorm met een rechthoekige basis waarop de houder is 

vastgehecht
• Makkelijk in elkaar te steken dankzij de magnetische sluiting  

T105N ft A6  verp/1
T108N ft A5  verp/1
T107N ft A4  verp/1

Folderhouder L-voet  
• Uit transparante polystyreen
• Gekanteld voor een betere zichtbaarheid
• Snel verwisselbare inhoud door  

zijdelingse opening
• Grote en stabiele basis  

684101 ft A6  verp/1
DE45201 ft 1/3 A4  verp/1
DE47501 ft A5  verp/1
DE47401 ft A4  verp/1

Folderhouder T-voet  
• Uit transparante polystyreen
• Tafelmodel voor informatie, menu, enz.
• Opening aan de onderzijde
• Tweezijdig voor maximum visibiliteit
• Grote en stabiele basis  

DE45101 portret, ft 1/3 A4  verp/1
47901 portret, ft A5  verp/1
47801 portret, ft A4  verp/1
DE47701 landscape, ft A4  verp/1
DE48001 portret, ft A3  verp/1

Folderhouder  
• Uit transparante polystyreen
• Afgeronde hoeken voor een elegant  

design
• Gekanteld voor optimale zichtbaar- 

heid
• Gemakkelijk aan de muur te bevestigen  

DE77501 ft 1/3 A4  verp/1
DE74901 ft A5  verp/1
DE77001 ft A4  verp/1

Folderhouder  
• Uit transparante polystyreen
• Kan ook aan de muur bevestigd worden
• Gekanteld voor een optimale 

zichtbaarheid  

Ft 1/3 A4
74501 2 opbergvakken  verp/1
DE77701 4 opbergvakken  verp/1
DE77401 6 opbergvakken  verp/1
Ft A5
77901 4 opbergvakken  verp/1
Ft A4
DE77301 3 opbergvakken  verp/1
DE77441 4 opbergvakken  verp/1
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Folderhouders

Roterende folderhouder  
• Folderhouder met 3 zijden
• Met 3 transparante compartimenten
• Kleur: acrylzwart  

592704 ft 1/3 A4  verp/1
592804 ft A4  verp/1

Folderhouder  
• Uit transparante polystyreen
• Kan bevestigd worden aan  

verticaal oppervlak
• Bevat voorgeboorde gaten  

DE76001 ft 1/3 A4  verp/1
DE76401 ft A4  verp/1
DE76301 ft A5  verp/1

Visitekaarthouder  
• Uit polystyreen
• Voor visitekaartjes  

Transparant
DE70101 1 opbergvak  verp/1
DE70841 4 opbergvakken  verp/1
70801D 2 x 4 opbergvakken   verp/1
Zwart
DE70104 1 opbergvak  verp/1
DE70404 4 opbergvakken  verp/1

Ideeëndoos  
• Uit transparante polystyreen
• Universeel gebruik: ideeëndoos, wedstrijdformulieren, 

muntstukken, enz.  

66001 ft voor folder: 20,3 x 37,5 cm (l x b)
ft opbergdoos: 38,8 cm x 21,3 cm x 21,5 cm (h x b x d)
ft gleuf: 10,04 x 0,9 cm (l x b) 

 verp/2

DE59291 ft voor folder: 16,4 x 11,2 cm (l x b)
ft opbergdoos: 20,5 x 13,5 x 16,5 cm (h x b x d)
ft gleuf: 8,5 x 0,6 cm (l x b) 

 verp/1

Gebogen folderhouder  
• Uit transparante polystyreen
• Elegant design
• Met gebogen vorm voor een goede visibiliteit
• Folder kan snel aangepast worden
• Ideaal voor aan recepties of op toonbanken  

DE2306 ft A6  verp/1
DE2305 ft A5  verp/1
DE2304 ft A4  verp/1

Folderhouder Contemporary  
• Uit stevig plastic
• 3 compartimenten
• Dankzij de doorzichtige compartimenten heb je duidelijk overzicht 

van de folders
• Ideaal voor beurzen, recepties en showrooms  

Ft 1/3 A4 (ft met kader 34,1 x 17 x 15,5 cm, h x b x d) 
693604 zwart  verp/2
693645 zilver  verp/2
Ft A4 (34 x 28,5 x 16 cm, h x b x d) 
693704 zwart  verp/2
693745 zilver  verp/2
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Folderhouders

Boekensteun  
• Uit transparante polystyreen  

DE77110 voor ft 11 x 5 cm (h x b)  verp/1
DE77140 voor ft 14 x 5 cm (h x b)  verp/1
DE77180 voor ft 18 x 5 cm (h x b)  verp/1

Boekensteun  
• Transparante boekensteun uit PMMA
• Ideaal voor het presenteren van boeken, documenten, enz.
• Ft portret  

DS02 voor ft A6 (15 x 7 cm, h x b)  verp/1
DS04 voor ft A5 (19,5 x 15 cm, h x b)  verp/1
DS05 voor ft A4 (29 x 19 cm, h x b)  verp/1

Folderhouder  
• Voet uit hoogwaardig aluminium 

en plaat uit glashelder acryl
• Tafelmodel voor informatie, 

menu's, enz.
• Een speciaal klemsysteem in 

de voet zorgt ervoor dat de 
acrylplaat goed op zijn plaats 
blijft  

D858819 voor ft A5 (23,7 x 15 x 8,5 cm, h x b x d)  verp/1
D858919 voor ft A4 (32,3 x 21,2 x 8,5 cm, h x b x d)  verp/1

Folderhouder  
• Uit hoogwaardig, glashelder acryl
• Voor het presenteren van  

informatie bij congressen,  
beurzen en recepties

• Met zelfklevende gummivoetjes  
voor stabiliteit

• Met lichtblauwe beschermfolie
• Voor ft A4 (30 x 21 cm, h x b)  

D859619   verp/2

Fotokader  
• Voorzijde in plexiglas
• Met clips
• Zowel horizontaal als verticaal te gebruiken
• Te bevestigen aan de muur  

CF2130G ft A4 (30 x 21 cm, h x b)  verp/1
CF3042G ft A3 (42 x 30 cm, h x b)  verp/1
CF4259G ft A2 (60 x 42 cm, h x b)  verp/1

Houten fotokader  
• Voorkant uit Perspex
• Dikte kader: 20 mm
• Zowel horizontaal als verticaal te gebruiken
• Kleur: zwart  

471160 ft A4 (30 x 21 cm, h x b)  verp/1
471170 ft A3 (42 x 30 cm, h x b)  verp/1

Fotokaders
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Fotokaders

Sorteerrekken

Fotokader Easyloader  
• Voorzijde in breekbestendig transparant 

polystyreen met een beschermlaag
• Dikte PVC voorzijde: 1,4 cm
• Achterzijde in MDF E1
• Zowel horizontaal als verticaal te 

gebruiken
• Te bevestigingen aan de muur  

(A4 ook voorzien van een ezel)  

Zilver
806995 ft A4 (30 x 21 cm, h x b)  verp/1
807008 ft A3 (42 x 30 cm, h x b)  verp/1
807015 ft A2 (60 x 42 cm, h x b)  verp/1
807022 ft A1 (84 x 60 cm, h x b)  verp/1
Zwart
806957 ft A4 (30 x 21 cm, h x b)  verp/1
806964 ft A3 (42 x 30 cm, h x b)  verp/1
806971 ft A2 (60 x 42 cm, h x b)  verp/1
806988 ft A1 (84 x 60 cm, h x b)  verp/1

Fotolijst acryl  
• Van hoogwaardig acryl
• Kan zowel zakelijk als privé worden gebruikt
• Geschikt voor menukaarten, foto's, tafelaanduidingen, folders, enz.
• Lange levensduur en hoge kwaliteit
• Kan zowel in staand of liggend formaat worden gebruikt
• Met magneetsluiting  

Flexiboxx 6 A4 Landscape  
• Voor liggend ft A4 
• Met 6 horizontale verdelingen
• Ft 62,5 x 35 x 9,5 cm (h x b x d)  

9785T transparant  verp/1
9785W wit  verp/1
9785Z zwart  verp/1

Flexiboxx 6 A4  
• Voor ft A4
• Met 6 verticale verdelingen
• Ft 69,2 x 24 x 13,5 cm (h x b x d)
• Kleur: zwart  

9760Z   verp/1

Flexiboxx 12 A4 Landscape  
• Voor liggend ft A4
• Met 12 horizontale verdelingen 
• Ft 105 x 35 x 9,5 cm (h x b x d)  

9781TR transparant  verp/1
9781W wit  verp/1
9781Z zwart  verp/1

Flexiboxx 12 A4  
• Voor ft A4
• Met 12 verticale verdelingen
• Ft 113 x 24,3 x 13,5 cm (h x b x d)  

9763TR transparant  verp/1
9763W wit  verp/1
9763Z zwart  verp/1

Fotokader  
• Met aluminium rand
• Voorzijde in transparant polystyreen
• Zowel horizontaal als verticaal te 

gebruiken
• Te bevestigingen aan de muur
• Ft A4 ook voorzien van een ezel  

Zilver
471157 ft A4 (30 x 21 cm, h x b)  verp/1
471165 ft A3 (42 x 30 cm, h x b)  verp/1
471173 ft A2 (60 x 42 cm, h x b)  verp/1
485575 ft A1 (84 x 60 cm, h x b)  verp/1
Zwart
PAAFA4B ft A4 (30 x 21 cm, h x b)  verp/1
PAAFA3B ft A3 (42 x 30 cm, h x b)  verp/1
PAAFA2B ft A2 (60 x 42 cm, h x b)  verp/1
PAAFA1B ft A1 (84 x 60 cm, h x b)  verp/1

1954605 ft 5 x 7,5 x 2 cm  
(h x b x d) 

 verp/1

1954705 ft 9 x 11,5 x 2,4 cm  
(h x b x d) 

 verp/1

1954805 ft 11,5 x 15 x 2,4 cm 
(h x b x d) 

 verp/1

1954905 ft 12,7 x 17,8 x 3 cm 
(h x b x d) 

 verp/1

1954305 ft 14,9 x 21,1 x 3 cm 
(h x b x d) 

 verp/1
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Sorteerrekken

Flexiplus 2 A4  
• Verticale folderhouder voor ft A4 
• Bevat 2 A4-onderverdelingen
• Ft 36 x 24,7 x 10 cm (h x b x d)
• Kleur: transparant  

1709008   verp/1

Toebehoren voor Flexiboxx  

1498TR voorste paneel voor de Flexiboxx folderhouder, te 
gebruiken wanneer een folderhouder met 6 of 12 
onderverdelingen verder wordt onderverdeeld,  
omvat 1 A4 paneel 

 verp/1

0760TR uitbreiding voor Flexiboxx ft A4, transparant,  
1 onderverdeling A4, ft 34 x 24 x 13,5 cm 

 verp/1

0760Z uitbreiding voor Flexiboxx ft A4, zwart,  
1 onderverdeling A4, ft 34 x 24 x 13,5 cm 

 verp/1

Vloerstandaard  
• Functionele en moderne vloerstandaard
• Aanpasbare hoogte tot 1m24
• Folderhouder kan gedraaid worden
• Informatie en display vallen op door het 

zwarte rugoppervlak  

DE79345 voor ft A4  verp/1
DE79545 voor ft A3  verp/1

Vloerstandaard Info  
• Uit acryl/aluminium
• Niet-spiegelende informatiepanelen eenvoudig draaibaar van staand  

naar liggend dankzij het 'haak'mechanisme
• Stevige voet, voorzien van een rubberen onderkant voor een antislip  

positionering
• Eenvoudige montage, inclusief instructies
• Software voor het bedrukken via www.durable.be of .nl  

D481223 voor ft A4  verp/1
D481323 voor ft A3  verp/1

Vloerstandaard Duraview®  
• Voor ft A4
• Hoogte instelbaar van 77 - 130 cm
• Vloerstandaard met magnetisch kader
• Inserts kunnen snel en gemakkelijk  

gewisseld worden
• Kan zowel in staand of liggend formaat 

worden gebruikt
• In de hoogte verstelbaar en variabele 

leeshoek
• Geschikt voor binnen- en overdekt 

buitengebruik  

498123   verp/1

Vloerstandaarden
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Displaysystemen

Mobiele folderhouder Carrousel  
• Ideaal voor de presentatie van catalogi en tijdschriften
• Voorzien van 10 vakken aan elke zijde (= 40 in totaal)
• Met 4 zwenkwieltjes, 360° rotatie
• Metalen structuur, polystyreen profielen
• Gemonteerd geleverd
• Ft 148,5 x 44 x 44 cm (h x b x d)
• Kleur: zwart  

27301   verp/1

Mobiele folderhouder  
Corner Compact  
• 5 legborden
• Plastic structuur met metalen versterking
• Ft legbord: 32,7 x 27,5 cm (h x b), rand: 4 cm
• Verstelbaar elke 2 cm en op 0° - 45° - 75°
• Met 4 zwenkwielen
• Plat geleverd
• Makkelijk te monteren, zonder benodigheden
• Ft 167,5 x 35 x 38,5 cm (h x b x d)  

259N01 zwart  verp/1
259N35 zilver  verp/1

Mobiele folderhouder Large  
• 5 legborden
• Uit polystyreen
• Ft legbord: 78 x 32,7 cm (h x b), rand: 4 cm
• Verstelbaar elke 2 cm en op 0° - 45° - 75°
• Met 4 zwenkwielen
• Plat geleverd
• Makkelijk te monteren, zonder benodigdheden
• Ft 167,5 x 85,5 x 38,5 cm (h x b x d)  

255N01 zwart  verp/1
255N35 zilver  verp/1

Vaste folderhouder 
Exposito Courbo  
• Voor de presentatie van 

documenten van ft A4 
tot A3

• Met 8 verdiepingen
• Gemonteerd geleverd
• Ft 108,3 x 44,3 x 35 cm  

(h x b x d)  

285N01 zwart  verp/1
28502 grijs  verp/1
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Displaysystemen

Zichtpanelensystemen

Folderhouder L-voet  
• Voor ft A4
• 6 vakken
• Stevige, ijzeren constructie
• Makkelijk te monteren
• Ft 124,9 x 33 x 42,1 cm (h x b x d)  

693104 zwart  verp/1
693145 grijs  verp/1

Folderhouder  
• Voor ft A4
• 7 opbergvakken
• Plooibaar
• Uit metaal
• Met opbergtas
• Ft 150 x 27,5 x 37 cm (h x b x d)  

DE36100   verp/1

Sherpa® Wall 10  
• Wandmodule met 10 zichtpanelen ft A4
• Gemakkelijk uit te breiden door verschillende modules naast elkaar 

op de wand te bevestigen
• Met ruiters en blanco insteekkaartjes
• Kleur: zwart/grijs  

D563122   verp/1

Sherpa® Table 10  
• Met 10 zichtpanelen SHERPA®, kan aan beide kanten worden 

uitgebreid met modules voor 10 zichtpanelen (max. aanbevolen 
capaciteit = 10 modules)

• De bijgeleverde tabjes kunt u gemakkelijk vastklikken aan de rand 
van ieder zichtpaneel

• Zichtpanelen afgewerkt met een antireflectielaag  

D563200 5 x rood, 5 x zwart  verp/1
D563222 5 x grijs, 5 x zwart  verp/1
D581122 uitbreidingsmodule voor ref. D563200 en D563222: 

set van 10 zichtpanelen grijs/zwart 
 verp/1

Vario® Table 20  
• Voor ft A4
• L-vormige, metalen tafelmodule
• Met 20 Sherpa® zichtpanelen met ruiters
• Uit glasheldere epoxy
• Geassorteerde kleuren: zwart, rood, geel, groen en donkerblauw  

D569900   verp/1
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Zichtpanelensystemen

Bureaustandaard Design  
• Uit schokvrij polystyreen
• Inhoud:

- 1 paneeldrager
- 1 basis voorzien van verdelingen
- 1 linkse en 1 rechtse voet

• Geleverd met 10 tassen uit PP, ft A4 en 5 ruiters van 50 mm
• Oneindige uitbreiding door montage van de uitbreidingskit  

(ref. 734350)
• Kleur: grijs  

734300 basisset  verp/1
734350 uitbreidingskit (1 voet + 10 tassen)  verp/1

Muurstandaard Design  
• Uit schokvrij, gerecycleerde  

polystyreen
• Voorzien van 10 grijze tassen
• Voor documenten ft A4
• Met 5 ruiters (50 mm)
• Oneindige uitbreiding mogelijk  

door koppeling van de paneeldragers
• Kleur: grijs  

714300   verp/1

Muurelement Candy Line  
• Voor ft A4
• Muurkit met 10 transparante tassen en 5 ruiters van 50 mm
• Pluggen voor betere steun van de tassen en een vlottere lectuur
• Elementen kunnen naar wens naast elkaar geplaatst worden
• Tassen uit recycleerbare PP
• Kleur: transparant blauw  

414171   verp/1

Wandelement  
• Volledige kit met muurstandaard en 10 showtassen ft A4 in  

geassorteerde kleuren: blauw, rood, geel, groen en zwart
• Extrasterke tassen door geïntegreerde staaldraad
• De pluggen ondersteunen de tassen en vergemakkelijken het lezen
• De houders zijn naast elkaar te plaatsen ter uitbreiding
• Bevestiging d.m.v. schroeven en pluggen (bijgeleverd)  

414109A   verp/1

Zwenkarm  
• Beweegbaar d.m.v. een ingebouwd veersysteem 
• Houdt het bureau vrij
• Met schroefklem (max. opening 60 mm)
• Voor 1 of 2 wandelelementen tot maximaal 20 tassen
• Enkel arm, exclusief tassen en paneeldrager  

(ref. 414109A of ref. 714300 - beide bevatten 10 tassen)  

580101   verp/1
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Tas t-display  
• Pak van 10 tassen + 5 ruiters van 50 mm  

(insteekkaartje neutraal/kleur)
• Opening aan de korte bovenzijde
• Voorzien van stalen draad in de randen voor extra stevigheid
• Voor het gamma t-display metaal: muurmodellen, bureau-

standaards en rotors
• Ft 21 x 29,7 cm (A4)  

114001 blauw  verp/1
114003 rood  verp/1
114004 geel  verp/1
114005V groen  verp/1
114007 zwart  verp/1
114009 geassorteerde kleuren  verp/1
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Zichtpanelensystemen

Lege bureaustandaard  
• Lichtgrijze metalen sokkel met pluggen
• Veranderlijke capaciteit: 10, 20, 30, 40 of 60 draaiende tassen 

(t-display)
• De versies met 10, 20 en 30 tassen kunnen eveneens aan de muur 

bevestigd worden (geperforeerde basis)
• Geleverd zonder tassen
• Uit grijs metaal
• Ft 21 x 29,7 cm (A4)  

224100 voor 10 tassen  verp/1
224200 voor 20 tassen  verp/1
224300 voor 30 tassen  verp/1

Ophangtassen

Magnetische tas  
• Voor ft A4
• Uitstekende bescherming voor documenten
• Transparante tas uit PVC, voorzien van een magneetband
• Kader met staaldraad
• Opening aan de bovenzijde
• Kleur: zwart
• Pak van 5 stuks  

194607   verp/1

Tas Kang Easy Clic  
• L-map uit soepel, ontspiegeld PVC
• Voor het recto-verso afficheren
• Ft 23,1 x 32,1 cm (voor ft A4)
• Met een magneet in de hoek voor gemakkelijke opening en sluiting
• Herplaatsbaar op alle gladde oppervlakken, zonder sporen na te 

laten
• Met 2 kleefstroken op de rugzijde
• Pak van 5 stuks  

194779 hoeken in geassorteerde kleuren  verp/1
194770 hoeken in rood  verp/1

Zelfklevende tas  
• Tas ft A4 uit soepele,  

antireflecterende  
PVC met een omlijsting uit staaldraad

• 2 kleefstroken op de rugzijde
• Recto-verso affichering mogelijk
• Herplaatsbaar op alle gladde oppervlakken, zonder sporen na te 

laten
• Opening aan de lange zijde
• Geassorteerde kleuren: blauw, rood, geel, groen en zwart
• Pak van 5 stuks  

134529   verp/1

Leeg metalen wandelement  
• Ft A4, uit lichtgrijs metaal voor 10 tassen
• Pluggen (zijsteunen) bieden een stevige ondersteuning voor de 

tassen 
• Past zich aan aan de hoeveelheid documentatie
• Elementen kunnen eenvoudig en onbeperkt aan elkaar bevestigd 

worden
• Verticale of horizontale bevestiging d.m.v. schroeven en pluggen 

(bijgeleverd)
• Uit metaal
• Te combineren met tassen t-display
• Inclusief pluggen  

214000  verp/1
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Ophangtassen

Duraframe wallpaper  
• Zelfklevend met 4 strips
• Snel vervangen van documenten dankzij de magnetische rand
• Ideaal voor gevoelige en oneffen oppervlakken zoals behang, hout 

en kunststof oppervlakken
• Verwijderbaar zonder lijmresten achter te laten
• Zowel staand als liggend te gebruiken  

Ft A4
484301 zwart   verp/1
484323 zilver  verp/1

Duraframe  
• Zelfklevend kader, bestaande uit twee transparante folies die 

samen worden gehouden door de magnetische rand
• Dankzij de magnetische rand kan de gegeven informatie gemak-

kelijk worden vervangen
• Kleeft op alle oppervlakken met een vlakke ondergrond  

Duraframe Magnetic Note  
• Direct beschrijven van het ingevoegde document
• Capaciteit tot 5 bladzijden van 80 g/m²
• Universele penhouder
• Kan zowel in staand als liggend formaat worden gebruikt  

Ft A5
499401 zwart  verp/1
499423 zilver  verp/1

Duraframe Magnetic  
• Ft A4
• Kader met magnetische rand
• Achter de folie van het kader kunt u A4-documenten steken waarop 

u nuttige informatie of afbeeldingen kunt presenteren
• Magnetisch, kan op alle metaaloppervlakken gekleefd worden  

In ophangbare etui
D498807 donkerblauw  verp/1
D498801 zwart  verp/1
D498823 zilver  verp/1

Duraframe Sun  
• Magnetisch kader voor etalages
• Magneetsluiting zorgt dat inserts goed op hun plaats blijven zitten 

en snel vervangen kunnen worden
• Kan steeds opnieuw gebruikt worden
• Eenvoudige zelfhechtende bevestiging zonder bubbels
• Verwijderbaar zonder residu
• Te gebruiken in staand of liggend formaat
• Zelfhechtend aan glas
• Specifiek ontworpen voor gebruik in etalages die worden bloot-

gesteld aan direct zonlicht
• Hittebestendig tot 70° C  

Ft A4, pak van 2 stuks
D484101 zwart  verp/1
D484123 zilver  verp/1
Ft A3, pak van 2 stuks
D484201 zwart  verp/1
D484223 zilver  verp/1

Pak van 5 stuks
D486923 zilver  verp/1
D486901 zwart  verp/1

Ft 54,5 x 74,5 cm
D500501 zwart  verp/1
D500523 zilver  verp/1

Ft A3
484401 zwart  verp/1
484423 zilver  verp/1
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Ft 10,5 x 14,8 cm (A6),  
pak van 2 stuks
487001 zwart  verp/1
487023 zilver  verp/1
Ft 14,8 x 21 cm (A5),  
pak van 2 stuks
487101 zwart  verp/1
487123 zilver  verp/1
Ft 21 x 29,7 cm (A4),  
in ophangbare etui, 1 stuk
489903 rood  verp/1
489907 blauw  verp/1
489901 zwart  verp/1
489923 zilver  verp/1

Ft 21 x 29,7 cm (A4),  
pak van 2 stuks
487202 wit  verp/1
487201 zwart  verp/1
487223 zilver  verp/1
Ft A3, in ophangbare etui, 1 stuk
D483801 zwart  verp/1
D483823 zilver  verp/1

Ft A4
498923 zilver  verp/1
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Presentatiesystemen

Pictogrammen

Presentatiesysteem Jalema Grip  
• Stootvast aluminium profiel, met een loopwerk uit  

kunststof rolletjes
• Uiteinden van het profiel afgewerkt met zwarte dopjes
• Mogelijkheid om papier van ft A7 tot A0 vast te klemmen
• Eenmaal erin geschoven kan het papier niet uit het profiel vallen
• Trek het papier 90° naar u toe en haal het eruit zonder beschadiging
• Standaard voorzien van boorgaten en bevestigingsmateriaal  

Pictogram  
• Geborsteld aluminium
• Zelfklevend
• Enkel binnen te gebruiken  

Ft 19 x 4,5 cm
DOF112 toiletten heren  verp/1
FOF112 toilettes hommes  verp/1
DOF113 toiletten dames  verp/1
FOF113 toilettes femmes  verp/1
DOF114 niet roken  verp/1
FOF114 défense de fumer  verp/1

INFO

Magnetische planner  
• Magnetisch en beschrijf- 

baar
• Droog uitwisbaar
• Aluminium omlijsting
• Meertalige bedrukking:  

Engels, Nederlands,  
Duits, Frans en Spaans

• Inclusief:
 – accessoiresgoot 
 – montageset

• Ft 60 x 90 cm (h x b)  

4121 weekplanner  verp/1
4122 maandplanner  verp/1
4123 jaarplanner  verp/1

Magnetische weekplanner  
• Magnetische en beschrijfbaar 
• Droog uitwisbaar
• Frameloos design
• Voorzien van sterke MDF achterplaat en  

meertalige bedrukking
• Inclusief:

 – 1 x marker met wisser op de dop
 – markerklem
 – montageset

• Ft 35 x 15 cm (h x b)  

D4212   verp/1

Ft 4,5 x 19 cm
DOF126 duwen  verp/1
FOF126 poussez   verp/1
DOF127 trekken  verp/1
FOF127 tirer  verp/1

Planners

DOF115 geen toegang  verp/1
FOF115 entrée interdite  verp/1
DOF117 toiletten andersvaliden  verp/1
FOF117 toilettes pour handicapés  verp/1

Magnetische planner  
• Magnetisch en beschrijfbaar 
• Droog uitwisbaar
• Frameloos design
• Voorzien van sterke MDF  

achterplaat en meertalige  
bedrukking

• Inclusief:
 – 1 x marker met wisser op de dop
 – markerklem
 – montageset

• Ft 40 x 50 cm (h x b)  

4216 weekplanner, exclusief magneten  verp/1
4217 maandplanner, exclusief magneten  verp/1
D4218 weekplanner en memobord in één, inclusief 2 gele magneten 

in pijlvorm om belangrijke zaken aan te duiden 
 verp/1

Weekplanner  
• Uit glas
• Inclusief:

 – 1 x witte en 1 x zwarte krijtmarker
 – 2 glasbordmagneten
 – montageset

• Ft 60 x 40 cm (h x b)  

GV1434C Nederlandstalig  verp/1
GV1443C Franstalig  verp/1

Zonder magneet
7980600 lengte: 60 cm  verp/1
7980900 lengte: 90 cm  verp/1
7981200 lengte: 120 cm  verp/1
Met magneet
1605633 lengte: 60 cm  verp/1
1605933 lengte: 90 cm  verp/1
1606233 lengte: 120 cm  verp/1
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Badges

Badge met combiklem  
• Ft 54 x 90 mm
• Bevestiging via klem of speld
• Uit stevige plastic  

D810119 los  verp/50
D861019 blister van 5 stuks  verp/1

Badge met combiclip Click Fold  
• Uitvouwbare badge vervaardigd uit voorgevormde PP folie 
• Voor- en achterzijde van deze badge zijn uit één stuk met elkaar 

verbonden door een flexibel plastic scharnier, waardoor het 
insteekkaartje snel en eenvoudig kan worden vervangen

• Doos van 25 stuks  

D821119 ft 40 x 75 mm  verp/1
D821419 ft 54 x 90 mm  verp/1

Badge met speld  
• Met duimstansing op de rugzijde waardoor de  

insteekkaartjes eenvoudig te verwisselen zijn
• Software om badges te bedrukken via www.durable.be of .nl  

D800619 ft 30 x 60 mm  verp/100
D800819 ft 40 x 75 mm  verp/100
D800419 ft 54 x 90 mm  verp/50

Badge met magneet  
• Eenvoudige methode om uw badge te bevestigen zonder uw kleding 

te beschadigen
• Uit hardfolie met verwisselbaar blanco insteekkaartje
• Opgelet! Niet geschikt voor personen met een pacemaker  

D811619 ft 40 x 75 mm  verp/25
D811719 ft 54 x 90 mm  verp/25

Badge met magneet Click Fold  
• Uitvouwbare badge uit voorgevormde PP-folie 
• Voor- en achterzijde van deze badge zijn uit één stuk met elkaar 

verbonden door een flexibel plastic scharnier, waardoor het 
insteekkaartje snel en eenvoudig kan worden vervangen

• Doos van 10 stuks
• Opgelet! Niet geschikt voor personen met een pacemaker  

D821219 ft 40 x 75 mm  verp/1
D821519 ft 54 x 90 mm  verp/1

Magneet voor badges  
• Zelfklevende magneet voor gebruik op badges
• Twee magneten voor een sterke en veilige hechting
• Staand of liggend formaat
• Doos van 10 stuks
• Opgelet! Niet geschikt voor personen met een pacemaker  

D891700   verp/1

Badge met textielband  
• Ft 60 x 90 mm (dwarsformaat)
• Naambord van hoogtransparante hardfolie 
• Textielband met veiligheidssluiting
• Met blanco insteekkaartjes
• Doos van 10 stuks  

D813903 rood  verp/1
D813907 donkerblauw  verp/1
D813901 zwart  verp/1

Badge met  
textielband Click Fold  
• Ft 54 x 90 mm
• Uitvouwbare badge uit PP
• Voor- en achterzijde van de badge zijn door een flexibel plastic 

scharnier met elkaar verbonden, waardoor het insteekkaartje snel 
en eenvoudig kan worden vervangen

• De veiligheidssluiting van de 20 mm brede koord springt open van 
zodra er een trekbelasting optreedt

• Doos van 10 stuks  

D821719   verp/1

Textielkoord Flex  
met afrolmechanisme  
• Textielkoord met veiligheidssluiting en zwart  

driehoekig afrolmechanisme
• Aanpasbare lengte van 240 tot 500 mm
• Met brede karabijnhaak uit stevige ABS kunststof
• Breedte textielkoord: 8 mm
• Lengte afrolmechanisme: 800 mm
• Breedte karabijnhaak: 9 mm  

D830901   verp/10

CO
N

FEREN
TIE



666

10

CO
N

FEREN
TIE

Badges

Badge met krokodillenklem  
• Ft 40 x 75 mm 
• Verdraaibare krokodillenklem
• Uit hoogwaardige hardfolie
• Met blanco insteekkaartje  

D811019  verp/25

Badge met clip  
• Ft 60 x 90 mm
• Naar boven geopende tassen voor het snel in- en uitnemen van het 

kaartje zonder de clip te verwijderen
• Uit hoogtransparante hardfolie
• Voorzien van verdraaibare clip voor het rechtop houden
• Met blanco insteekkaartje
• Software om badges te bedrukken via www.durable.be of .nl  

D810619   verp/25

Badge met clip  
• Uit hoogtransparante hardfolie
• Voorzien van verdraaibare clip voor het 

rechtop houden
• Met blanco insteekkaartje
• De clipbevestiging sluit gelijktijdig de hoes
• Software om badges te bedrukken via  

www.durable.be of .nl  

D800219 ft 90 x 60 mm, verticaal  verp/25
D800319 ft 60 x 90 mm, horizontaal  verp/25

Badge  
• Ft 60 x 90 mm
• Uit hoogwaardige hardfolie
• Met blanco insteekkaartje
• Door een uitsparing is de bevestiging met pasclip of textielband 

mogelijk  

D813519   verp/20

Badge met afrolmechanisme  
• Ft 60 x 90 mm (dwarsformaat)
• Het naambordje van hoogtransparante 

hardfolie wordt aan een legitimatie-
bewijshouder met afrolmechanisme 
(reikwijdte: 60 cm) bevestigd

• De legitimatiebewijshouder sluit het 
hoesje af

• Met blanco insteekkaartjes
• Pak van 10 stuks  

D813819   verp/1

Kaarthouder met afrolmechanisme  
• Ft 54 x 85 mm
• Stevige kaarthouder voor 2 veiligheidskaarten met duimuitsparing 

om de kaarten gemakkelijk te kunnen nemen
• De houder heeft een afrolmechanisme dat tot 80 cm uitrolt
• Pak van 10 stuks  

D822419   verp/1

Kaarthouder met afrolmechanisme  
• Ft 54 x 85 mm
• Voor bedrijfs-/beveiligingspas
• Kan staand of liggend gebruikt worden
• Gecombineerd met een drukknopplus en een afrolmechanisme 

voorzien van een metalen clip op de achterzijde
• Lengte: 80 cm
• Doos van 10 stuks  

D801119   verp/1
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Afrolmechanisme Style  
• Met drukknopsluiting
• Met metalen afwerking en clip bovenaan
• Zorgt voor een snelle en gemakkelijke toegang tot veiligheidspassen 

en congresspelden met een clipuitsparing
• Lengte van de koord: 80 cm  

832402 wit  verp/1
832410 grijs  verp/1

Afrolmechanisme met karabijnhaak  
• Stijlvol, met metalen afwerking en clip bovenaan
• Zorgt voor een snelle en gemakkelijke toegang tot veilgheidspas-

sen en congresspelden met een clipuitsparing
• Lengte van de koord: 80 cm  

D832704 geel  verp/1
D832712 lila  verp/1
D832703 rood  verp/1
832707 blauw  verp/1
D832705 groen  verp/1
832710 grijs  verp/1
D832701 zwart  verp/1

Afrolmechanisme voor badges  
• Voor alle Durable badges  

waarop een clip kan vastgemaakt worden
• Lengte van de koord: 60 cm
• Pak van 10 stuks  

D815258   verp/1

Afrolmechanisme Extra Strong  
• Voor zware kaarthouders of sleutels tot 300 g
• Met metalen klembevestiging
• Met kleine sleutelring en versterkte drukknopsluiting
• Niet te gebruiken met magnetische kaarten
• Lengte van de koord: 60 cm
• Kleur: zwart  

832901   verp/1

Kaarthouder  
• Ft 54 x 85 mm
• Zonder bevestigingsmechanisme
• Aantrekkelijke houder voor 2 veiligheidspassen
• Kan worden gebruikt in staand of liggend formaat
• Mogelijk om te combineren met een clip, ketting, textielkoord of 

afrolmechanisme
• Doos van 10 stuks  

892419   verp/1

Houder voor veiligheidspas  
• Ft 54 x 85 mm
• Zonder bevestigingsmechanisme
• Aantrekkelijke houder voor veiligheidspas
• Kan worden gebruikt in staand of liggend formaat
• Mogelijk om te combineren met een clip, ketting, textielkoord of 

afrolmechanisme
• Pak van 10 stuks  

891819 voor 1 kaart  verp/1

Houder voor veiligheidspas  
• Ft 54 x 85 mm
• Zonder bevestigingsmechanisme
• Met duimuitsparing voor het gemakkelijk vervangen van de pas
• Kan worden gebruikt in staand of liggend formaat
• Mogelijk om te combineren met een clip, ketting, textielkoord of 

afrolmechanisme
• Doos van 10 stuks  

890519   verp/1

832407 donkerblauw  verp/1
832401 zwart  verp/1

891919 voor 2 kaarten  verp/1
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Badge Pushbox  
• Ft 54 x 87 mm
• Uit kristalheldere kunststof voor een goede leesbaarheid
• Afzonderlijke ruimtes om elke kaart optimaal te beschermen, 

ideaal om gevoelige RFID- en gecodeerde kaarten te beschermen
• Voorzien van geleiders om elke kaart afzonderlijk uit de houder te 

halen
• Kan worden gebruikt in staand of liggend formaat
• Pak van 10 stuks  

D892219 voor 1 kaart of pas  verp/1
D892119 voor 2 kaarten of passen  verp/1
D892019 voor 3 kaarten of passen  verp/1

Badge voor bedrijfspassen  
• Ft 54 x 85 mm
• Uit hard plastic
• Met draaibare clipbevestiging en duimuitsparing voor gemakkelijk 

vervangen van de kaart  

D800519   verp/25

Badge met clip  
• Ft 54 x 85 mm
• Transparante houder uit kunststof met clip voor bedrijfspas of 

naamkaartje (ft kredietkaart)
• De magneetstrip op het kaartje wordt niet beschadigd  

D811819   verp/25

Badgemaker insteekkaartjes  
• Ft 54 x 90 mm 
• Software voor het bedrukken via www.durable.be of .nl
• Gerecycleerd
• Doos van 20 blad, ft A4
• Pak van 200 insteekkaartjes  

D142802   verp/1

Badgemaker insteekkaartjes  
• Doos van 20 blad, ft A4
• Software voor het bedrukken via www.durable.be of .nl  

D145302 ft 40 x 75 mm (voor badges 8001, 8008, 8021, 8110, 
8116, 8120, 8121, 8122, 8123, 8124, 8128, 8157, 8210, 
8211, 8212, 8601, 8608 en 8694), 240 stuks 

 verp/1

D145502 ft 54 x 90 mm (voor badges 8004, 8012, 8101, 8111, 
8117, 8604 en 8610), 200 stuks 

 verp/1

D145602 ft 60 x 90 mm (voor badges 8003, 8106, 8603 en 
8612), 160 stuks 

 verp/1
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Naamborden

Zelfklevende badge  
• Kleeft stevig en is makkelijk verwijderbaar zonder textiel te 

beschadigen
• Acetaatzijde van 230 g/m²
• Voor laserprinters  

L4784 ft 29,6 x 63,5 mm (b x h), doos van 540 stuks, wit  verp/1
L478520 ft 50 x 80 mm (b x h), doos van 200 stuks, wit  verp/1
L478720 ft 50 x 80 mm (b x h), doos van 200 stuks, wit/blauw  verp/1

Badge  
• Voor evenementen, vergaderingen, bezoekersregistratie
• Papier van 190 g/m²
• Microgeperforeerd
• Bespaar tijd met de gratis Avery templates en software
• Voor kleurenlaser-, laser- en inkjetprinters
• Kleur: wit  

L472620 ft 75 x 40 mm (b x h), 240 stuks  verp/1
L472720 ft 90 x 54 mm (b x h), 200 stuks  verp/1
L472820 ft 90 x 60 mm (b x h), 160 stuks  verp/1

Naambord Classic  
• Transparant naambord
• Dubbel model
• Uit kunststof  

DE48701 ft A5 (70 x 210 x 80 mm, h x b x d)  verp/1
DE48601 ft A4 (95 x 300 x 110 mm, h x b x d)  verp/1

Tafelnaambord  
• Uit PVC
• Dakvorm: aan 2 zijden leesbaar
• Verwisselbare blanco insteekkaartjes voorzien van een decoratie-

rand  

D805119 ft 52 x 100 mm (h x b)  verp/25
D805019 ft 61 x 150 mm (h x b)  verp/25
D805219 ft 61 x 210 mm (h x b)  verp/25
D805319 ft 105 x 297 mm (h x b)  verp/1

Tafelnaambord de luxe  
• Ft 105 x 297 mm (h x b)
• Uit heldere acryl met aluminium voet
• Uniek klemsysteem zodat acryl plaatje goed op zijn plaats blijft en 

het insteekkaartje gemakkelijk kan worden vervangen
• Met verwisselbare blanco insteekkaartjes  

D820319   verp/1

Bedrukbare  
naamkaarten  
• Ft A4, papier van 190 g/m²
• Voor professionele bijeenkomsten
• Met ultrafijne perforatie en voorgerilde naad 
• Geschikt voor alle printers  

L479410 10 blad, 40 stuks (ft 45 x 120 mm, h x b)  verp/1
L479520 20 blad, 40 stuks (ft 60 x 180 mm, h x b)  verp/1
L479620 20 blad, 20 stuks (ft 60 x 210 mm, h x b)  verp/1
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Standaard zitting
Met vorm en bekleed –  geschikt voor 
kortere zittijden. 

Ergonomische zitting 
Extra groot gevormd zitvlak voor 
langer en gezonder zitten.

Tussenwervelschijfzitting 
Brede zitting met sterke vorm voor ondersteuning 
van het bekken bij lang en frequent zitten. 

Hoogte leuning
    Afhankelijk van lichaamsgrootte en duur 

      van de zittijd
   Lagere leuning voor kleine personen resp. 

     kortere zittijden
   Gemiddelde resp. hoge leuning voor grote

     personen resp. langere zittijd.
Vorm van de leuning
Ergonomische rugvormen passen zich optimaal 
aan de zittende persoon aan
Hoofdsteunen
Bij hoge rugleuning en langere zittijden 
kan een extra hoofdsteun een ontspannen 
zithouding stimuleren

Permanent contactmechanisme
Rugleuning kan met inclinatie worden 
versteld resp. worden aangehouden en 
volgt zo permanent de bewegingen van 
de zittende persoon.

Synchroon mechanisme

 

Zitting en rugleuning passen zich auto-
matisch aan het bewegingsproces van 
de zittende persoon aan. De tegendruk 
van de rugleuning kan worden ingesteld 
op het lichaamsgewicht en moet in elke 
positie merkbaar zijn. Bij lange zittijden 
biedt dit mechanisme een optimaal 
bewegingsproces.

Sitness®

De driedimensioneel beweeglijke 
zittechnologie ‚Sitness‘ ontkoppelt 
de stijve verbinding van boven- en 
onderdeel van de stoel en zorgt zo voor 
een dynamische zithouding net als bij 
een gymnastiekbal. Dit is zelfs bij lang 
zitten zeer rugbesparend

GEZONDE 
ZITHOUDING
Een kwestie van de juiste bureaustoel

MECHANISCH

Voetkruis
(Standaard bij alle Topstar stoelen)

Stabiel 5-armig voetkruis uit kunststof, staal 
of gegoten aluminium met uitstekende 

veiligheid.

Wielen
Lastafhankelijk dubbele veiligheidswielen 
met rem tegen het ongewild wegrollen in 

onbelaste toestand conform DIN EN 12527 + 
DIN EN 12529

GS
Deze bureaudstoelen komen overeen met de 
veiligheidsnorm DIN EN 1335 en werden conform de 
voorgeschreven testprocedure getest op gecontroleerde 
veiligheid.

Made in Germany
De productie en controle van de stoelen gebeurt 
uitsluitend in Duitsland …conform de Duitse test- 
en veiligheidsbepalingen.

Armleuningen

   In principe een extra  
     ontlasting van

schouder- en nekgordel.

   De in de hoogte verstelbare
     armleuningen kunnen  
     optimaal aan de 
     individuele lichaamsmaten
     worden aangepast.

Bij het kiezen van de juiste bureaustoel moeten steeds 
de persoon en zijn individuele behoeften centraal 
staan. Om rugklachten en andere aandoeningen 
van het skelet te voorkomen, moet met volgende 
criteria rekening worden gehouden:

    zitduur     toepassingsplaats
    toepassingsdoel         gezondheidstoestand

De harmonie tussen een optimale zithouding en een 
aan de activiteit aangepaste en daarvoor geschikte 
stoel zorgt voor een gezonde zithouding, vrij van 
klachten en vermoeidheidsverschijnselen.

ZITTING

RUGLEUNING

ARM-
LEUNINGEN

GARANTIE

VOETKRUIS
WIELEN

design voet 4 poten

doorlopend 
frame

stapelbaar

verticaal
swing effect

afgeronde 
zitting

ondersteuning 
knieën

verstelbare
zitdiepte

verstelbare 
zithoek

verstelbare 
zitdiepte en 
-hoek

in hoogte 
verstelbaar

ademende stofaanpasbare
ademende 
rugleuning

tilt mechanisme
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Lampen .......................................................... 694
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Sitness 10  

SI59UG2 bureaustoel  verp/1
6991 set van 5 wielen 

 voor harde bodem
verp/1

Lady Sitness  

LT0BKBC zwart  verp/1
LT0BKB1 rood  verp/1
LT0BKB6 blauw  verp/1
69903 set van 5 wielen voor 

harde bodem
verp/1

Synchro Net  

SN10HW5  bureaustoel  verp/1
6991 set van 5 wielen 

voor harde bodem
verp/1

eigenschappen zithoogte zitbreedte zitdiepte rughoogte kleur

Sitness 10 verschillende posities 
mogelijk, hoge voorgevormde 
rugsteun

42 - 55 cm 48 cm 45 cm 57 cm zwart

Lady Sitness verschillende posities 
mogelijk, speciaal afgestemd 
op de zitbehoefte van 
vrouwen

39 - 49 cm 48 cm 48 cm 57 cm zwart 
rood 
blauw

Synchro Net ergonomisch 43 - 51 cm 48 cm 48 cm 65 - 71 cm zwart

in hoogte  
verstelbaar

rugleuning in hoogte  
verstelbaar

ondersteuning  
knieën

inclusief set wielen

de 3D beweeglijke zittechnologie ‘Sitness’ ontkoppelt de 
stijve verbinding van boven- en onderdeel van de stoel en 
zorgt zo voor een dynamische zithouding net als bij een 
gymnastiekbal. Dit is zelfs bij lang zitten zeer rugbesparend
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punt-synchroon mechanisme 
Zitting en rugleuning passen zich automatisch aan  
het bewegingsproces aan. De tegendruk van de rugleuning 
kan worden ingesteld op het lichaamsgewicht en moet 
in elke positie merkbaar zijn. Bij lange zittijden biedt dit 
mechanisme een optimaal bewegingsproces.

ademende  
stof

armleuning  
in hoogte  
verstelbaar

tussenwervelschijfzitting
Brede zitting met sterke vorm voor onder- 
steuning van het bekken bij lang en 
frequent zitten.Ondersteunt ook de knieën.

eigenschappen zithoogte zitbreedte zitdiepte rughoogte kleur

Open Point 
SY

ergonomisch, grote zitting met  
bekkensteun, optionele armleuningen  
(ref T7096), stofbekleding uit 100 % PP

43 - 51 cm 48 cm 48 cm 58 cm zwart

Open Point 
SY Deluxe

ergonomisch gevormde wervelzit met  
bekkensteun, instelbaar op lichaamsgewicht

43 - 51 cm 48 cm 48 cm 60 cm zwart

Syncro Soft comfortabele zitting met ondersteuning voor 
de knieën, instelbaar op lichaamsgewicht, 
wielen met rem geschikt voor tapijt, inclusief 
verstelbare armleuningen met zachte  
armsteunen, totale hoogte: 108 – 122 cm

43 - 51 cm 48 cm 48 - 55 cm 65 - 71 cm zwart
oranje

Support SY ergonomisch gevormde wervelzit,  
rugleuning met zijdelingse lendensteunen

42 - 55 cm 45 cm 45 cm 57 cm zwart
blauw

Open Point SY Deluxe  

OP290UG  bureaustoel  verp/1
6991 set van 5 

wielen voor 
harde bodem

verp/1

Syncro Soft  

SN30HT2 zwart  verp/1
SN30HT3 oranje verp/1
6990 set van 5 wielen 

voor harde 
bodem

verp/1

Open Point SY  

OP200G2 bureaustoel  verp/1
6991 set van 5 

wielen voor 
harde bodem

verp/1

Support SY   

8550G20 zwart  verp/1
8550G26 blauw  verp/1
6991 set van 5 wielen voor 

harde bodem
verp/1
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Support P

Point 70

Wellpoint 30 SY

eigenschappen zithoogte zitbreedte zitdiepte rughoogte kleur

Wellpoint 
30 SY

ergonomisch gevormde wervelzit, grote 
comfortable zitting met bekkensteun, 
instelbaar op lichaamsgewicht

43 - 55 cm 49 cm 46 cm 57 cm zwart

Support P voor thuisgebruik (max. aanbevolen gebruik 
van 4 u/dag), met wervelzit, rugleuning met 
zijdelingse lendensteunen

42 - 55 cm 45 cm 45 cm 57 cm zwart

Point 70 traploze zithoogte-instelling met Toplift 
(TÜV getest), contourgevormde rugleuning 
met ingebouwde lendensteun, speciale 
ergonomische zitting, met bekkensteun

41 - 53 cm 45 cm 45 cm 57 cm zwart 
blauw

8540SG2 bureaustoel  verp/1
6991 set van 5 wielen 

voor harde bodem
 verp/1

8170G20 zwart  verp/1
8170G26 blauw  verp/1
6991 set van 5 wielen 

voor harde bodem
 verp/1

806KBC0 bureaustoel  verp/1
6991 set van 5 wielen 

voor harde bodem
 verp/1

in hoogte  
verstelbaar

rugleuning in hoogte  
verstelbaar

punt-synchroon mechanisme 
Zitting en rugleuning passen zich automatisch aan het  
bewegingsproces aan. De tegendruk van de rugleuning 
kan worden ingesteld op het lichaamsgewicht en moet 
in elke postitie merkbaar zijn. Bij lange zittijden biedt dit 
mechanisme een optimaal bewegingsproces.

armleuning  
in hoogte  
verstelbaar

met armleuningen

Bureaustoelen

STO
ELEN
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Point 10

Point 60

Point 50

eigenschappen zithoogte zitbreedte zitdiepte rughoogte kleur

Point 10 regelbare rughoogte en rugkanteling, 
verschillende posities mogelijk, voorgevormde 
rugsteun met geïntegreerde lendensteun, 
voorgevormde zitting, wielen met rem geschikt 
voor tapijt

41 - 53 cm 47 cm 46 cm 41 cm zwart 
blauw

Point 50 voor thuisgebruik (max. aanbevolen gebruik 
van 4 u/dag), traploze zithoogte-instelling 
met Toplift (TÜV getest), ergonomische, 
contourgevormde rugleuning met ingebouwde 
lendensteun

42 - 55 cm 45 cm 44 cm 45 cm zwart 
blauw

Point 60 holle zitting (voor ontspannen zithouding), 
bekken- en lendenwervelsteun

40 - 52 cm 46 cm 46 cm 57 cm zwart 
blauw

PO10G20 zwart  verp/1
PO10G26 blauw  verp/1
6991 set van 5 wielen 

voor harde bodem
 verp/1

8160G20 zwart  verp/1
8160G26 blauw  verp/1
6991 set van 5 wielen 

voor harde 
bodem

 verp/1

7020G20 zwart  verp/1
7020G26 blauw  verp/1
6991 set van 5 wielen 

voor harde bodem
 verp/1

inclusief set wielen
ergonomische zitting
extra groot gevormd zitvlak voor 
langer en gezonder zitten
tussenwervelschijfzitting
brede zitting met sterke vorm voor ondersteuning 
van het bekken bij lang en frequent zitten

rugleuning in 
hoogte en diepte 
verstelbaar
permanent contactmechanisme
de hoek van de rugleuning kan worden aangepast en aangehouden en volgt zo 
permanent de bewegingen van de zittende persoon

Bureaustoelen
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Light Star 20
Big Star 20

Art Comfort

eigenschappen zithoogte zitbreedte zitdiepte rughoogte kleur

Light Star 20 ergonomisch 41 - 53 cm 48 cm 48 cm 58 cm zwart

Big Star 20 aanpasbare hoogte en hoek, extra dikke, 
comfortabele zitting, uitgerust met een 
wielenonderstel dat ook geschikt is voor 
zachte vloeren zoals tapijt, voor een 
lichaamsgewicht tot 150 kg

44 - 52 cm 52 cm 46 cm 70 cm zwart

Art Comfort de lift heeft een extra geïntegreerde veer 
voor optimaal steuncomfort, extra zachte 
rugsteun die de mogelijkheid heeft om vast te 
klikken in drie verschillende posities, uitgerust 
met een wielenonderstel dat vervaardigd is 
uit polyamide en ook geschikt is voor zachte 
ondergonden

42 - 55 cm 50 cm 48 cm 60 cm zwart

LS200TG bureaustoel  verp/1
69903 set van 5 wielen 

voor harde bodem
 verp/1

290TW50 bureaustoel  verp/1
6991 set van 5 wielen 

voor harde bodem
 verp/1

P80ST20 bureaustoel  verp/1
6990 set van 5 wielen 

voor harde bodem
 verp/1

standaard platte zitting met 
comfortabele ondersteuning 
voor de knieën

verstelbare zitdiepte

verstelbare zitdiepte en 
-hoek
zitting met geïntegreerde 
veringen, voor een groter 
zitcomfort

zitdiepte en hoogte van de 
rugleuning zijn verstelbaar door het 
beweegbare plastic frame

ademende stof
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Bureaustoelen

Open Art 2010

New S Move

X-Pander

eigenschappen zithoogte zitbreedte zitdiepte rughoogte kleur

New S Move ergonomisch gevormde zitting, beschikt over 
een tiltmechanisme waarbij de spanning 
aanpasbaar is aan het lichaamsgewicht, stevige 
basis vervaardigd uit polyamide, ook geschikt 
voor zachte ondergronden

42 - 55 cm 50 cm 47 cm 52 cm zwart

X-pander instelbaar op lichaamsgewicht 41 - 53 cm 48 cm 48 cm 60 cm zwart

Open Art 2010 inclusief Syncro-Relax mechanisme met een 
extra grote reikwijdte, de zwarte basis uit 
polyamide is ook geschikt voor tapijten en 
andere zachte ondergronden, de armsteunen 
beschikken over zachte kussentjes en zijn in 
hoogte en breedte (via schroeven) verstelbaar

43 - 52 cm 48 cm 50 cm 55 cm zwart

A0TB900 bureaustoel  verp/1
6990 set van 5 wielen 

voor harde bodem
 verp/1

AT200 bureaustoel  verp/1
69903 set van 5 wielen 

voor harde bodem
 verp/1

959TT20 bureaustoel  verp/1
6991 set van 5 wielen 

voor harde bodem
 verp/1

verstelbare armleuning

hoofdsteun verstelbaar  
in hoogte en diepte

rugleuning in ademende 
stof met geïntegreerde 
Body-Balance-Tec® en 
een in hoogte verstelbare 
lendensteun

punt-synchroon mechanisme 
zitting en rugleuning passen zich automatisch aan het  
bewegingsproces aan. De tegendruk van de rugleuning kan  
worden ingesteld op het lichaamsgewicht en moet in elke  
postitie merkbaar zijn. Bij lange zittijden biedt dit mechanisme  
een optimaal bewegingsproces.
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Bureaustoelen

Home Chair 50

Head Point RS
Sitness 15

eigenschappen zithoogte zitbreedte zitdiepte rughoogte kleur

Head Point 
RS

comfortabele XXL zitting in 'bucket' stijl 
De ergonomisch gevormde rugsteun zal 
extra steun bieden voor de onderrug en de 
lenden, inclusief armsteunen in het zwart, met 
zachte pads, de zwarte basis uit polyamide is 
ook geschikt voor tapijten en andere zachte 
ondergronden

42 - 53 cm 50 cm 47 cm 63 cm zwart

Sitness 15 deze gepatenteerde stoel beschikt over de 
Body-Balance-Tec-Joint die ervoor zorgt dat 
de lenden en de onderrug een ergonomische 
positie aannemen, uitgerust met een stevig 
wielenonderstel dat vervaardigd is uit chroom 
en ook geschikt is voor zachte ondergronden

46 - 56 cm 48 cm 44 cm 55 - 60 cm zwart

Home chair 
50

voor thuisgebruik (max. aanbevolen gebruik 
van 4 u/dag), ergonomisch

42 - 45 cm 45 cm 44 cm 52 cm zwart 
blauw

HP50G20 zwart  verp/1
HP50G26 blauw  verp/1
6991 set van 5 wielen 

voor harde bodem
 verp/1

PS100X bureaustoel  verp/1
6990 set van 5 wielen 

voor harde bodem
 verp/1

T19UG20 bureaustoel  verp/1
6991 set van 5 wielen 

voor harde bodem
 verp/1

punt-synchroon mechanisme 
Zitting en rugleuning passen zich automatisch aan het  
bewegingsproces aan. De tegendruk van de rugleuning  
kan worden ingesteld op het lichaamsgewicht en moet  
in elke postitie merkbaar zijn. Bij lange zittijden biedt  
dit mechanisme een optimaal bewegingsproces.

de 3D beweeglijke zittechnologie ‘Sitness’ ontkoppelt de stijve verbinding 
van boven- en onderdeel van de stoel en zorgt zo voor een dynamische 
zithouding net als bij een gymnastiekbal. Dit is zelfs bij lang zitten zeer 
rugbesparend
permanent contactmechanisme: de hoek van de rugleuning kan worden  
aangepast en aangehouden en volgt zo permanent de bewegingen van  
de zittende persoon
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Bezoekersstoelen

Visit 10 Visit 20

Dodgewood

Wiseman

eigenschappen zithoogte zitbreedte zitdiepte rughoogte kleur

Visit 10 poten uit verchroomd staal met een diameter 
van 22 mm en inclusief plastic silders, 
ergonomisch ontworpen rugsteun met 
ademende stof

46 cm 48 cm 45 cm 32 cm zwart 
blauw

Visit 20 met sledeframe uit verchroomd staal met 
diameter 22 mm, inclusief plastic sliders, 
ergonomisch ontworpen rugsteun met 
ademende stof

47 cm 48 cm 45 cm 32 cm zwart 
blauw

Dodgewood gemakkelijk schoon te maken, kussen uit 
polyurethaan, poten uit verniste beuk met 
zwart gelakt staal, set van 2 stuks

48 cm 48,5 cm 53,5 cm 35 cm wit

Wiseman gemakkelijk schoon te maken, kussen uit 
polyurethaan, poten uit verniste beuk met 
zwart gelakt staal, set van 2 stuks

45 cm 48 cm 43 cm 55 cm wit

290G200 zwart  verp/1
290G260 blauw  verp/1

490G200 zwart  verp/1
490G260 blauw  verp/1

DO22313 set van  
2 stuks

 verp/1

WIS2313 set van 
2 stuks

 verp/1

Comfortabel gevormde zitting 
met afgeronde voorkant voor een 
comfortabele zithouding

Stapelbaar per twee
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Directiestoelen

Airway

Comfort Point 50 TD Lux 10

Comfort Point 10
8799A80 directiestoel  verp/1
6991 set van 5 wielen 

voor harde bodem
 verp/1

7819D60 directiestoel  verp/1
6991 set van 5 wielen 

voor harde bodem
 verp/1

eigenschappen zithoogte zitbreedte zitdiepte rughoogte kleur

Airway voor thuisgebruik (max. aanbevolen gebruik van  
4 u/dag), kantelsysteem individueel instelbaar op het 
lichaamsgewicht, ergonomische rugleuning in leer, 
kop- zijdelingse bekkensteun en zitting, bekleed met 
zwart leer, verchroomd onderstel, inclusief design-
armleuningen uit verchroomd metaal met PP-laag

44 - 51 cm 50 cm 48 cm 70 cm zwart

Comfort 
Point 10

rugsteun, hoofdsteun en zitting uit artificieel 
leder (polyurethaan), inclusief zwarte armsteunen 
vervaardigd uit polyamide, comfort-tilt mechanisme 
zorgt ervoor dat deze stoel aanpasbaar is voor elk 
lichaamsgewicht en waarbij de druk gelijk verdeeld is 
tijdens het zitten, stevig verchroomd onderstel voor 
harde ondergronden

43 - 53 cm 49 cm 49 cm 68 cm zwart

Comfort 
Point 50

voor thuisgebruik (max. aanbevolen gebruik van  
4 u/dag), uit leer, achterkant en zijkanten in PVC

43 - 53 cm 53 cm 50 cm 74 cm zwart

TD Lux 10 verchroomde lederen armleuningen, rugsteun uit leder, 
achter- en zijkant in gelijkaardige lederlook, holle zitting 
met knierol

42 - 51 cm 48 cm 50 cm 70 cm zwart

8779A80 directiestoel  verp/1
6991 set van 5 wielen voor 

harde bodem
 verp/1

7809D60 directiestoel  verp/1
6991 set van 5 wielen voor 

harde bodem
 verp/1

tiltmechanisme inclusief armleuning inclusief set wielen
ergonomische zitting
extra groot gevormd zitvlak voor 
langer en gezonder zitten
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Toebehoren voor bureaustoelen

Armleuningen    

T7038 voor Topstar Point 60 en 5 Star Home Chair 50 en 
Home Chair 10 (set van 2 stuks) 

 verp/1

T7082 voor Topstar Point 60, Point 70, Point 50, Support P 
en Support SY (set van 2 stuks) 

 verp/1

T7096 voor Topstar Point 60, Point 70, Support P, Support 
SY en Open Point SY (set van 2 stuks) 

 verp/1

Wielen  
• Set van 5 wielen voor harde bodem  

69903 voor Lightstar 20, Lady Sitness, X-pander en Net 
Point 10 

 verp/1

6990 voor Art Comfort, Head Point RS en Open Art 2010  verp/1
6991 voor Point 50, Tec 20, Tec 10, Tec 50, Tec 60, Tec 

70, Chief Point 10, Support P, Support SY, TD Lux 
10, Airway, Home Chair 10, Home Chair 50, Master 
Chief 30, Net Point 10, Open Point SY, Sitness10 en 
Top Pro 1 

 verp/1

Sitness Bob

Tec 60

Tec 70

kruk verstelbaar in 
hoogte

design voet

eigenschappen zithoogte zitbreedte zitdiepte kleur

Sitness 
Bob

preventief effect tegen rugklachten, de zitting is in hoogte 
verstelbaar in verschillende posities door een lift, verticaal 'swing-
effect' door het bewegende 'band-element' onderaan de stoel

44 - 57 cm 38,5 cm x zwart

Tec 60 voor thuisgebruik (max. aanbevolen gebruik  
van 4 u/dag), zitvorm: ronde zit

39 - 52 cm / 
60 - 85 cm

36 cm 36 cm hout/
zwart

Tec 70 voor thuisgebruik (max. aanbevolen gebruik  
van 4 u/dag), zitting uit kunstleer

39 - 52 cm / 
56 - 80 cm

35 cm 35 cm zwart

de 3D beweeglijke zittechnologie ‘Sitness’ ontkoppelt de stijve verbinding van 
boven- en onderdeel van de stoel en zorgt zo voor een dynamische zithouding net 
als bij een gymnastiekbal. Dit is zelfs bij lang zitten zeer rugbesparend

SU49BR0   verp/1

760H01 zonder voetring, met wieltjes  verp/1
760H01T met verchroomde voetring en steldoppen  verp/1

770D10 zonder voetring, met 
wieltjes 

 verp/1

770D10T met verchroomde 
voetring en steldoppen 

 verp/1

Krukken
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Tec 20

Woody

eigenschappen zithoogte zitbreedte zitdiepte rughoogte kleur

Tec 20 holle zitting (voor ontspannen 
zithouding, aanbevolen zittijd:  
max. 8 uur/dag

41 - 54 cm
59 - 84 cm

46 cm 43 cm 30 cm zwart

Woody kussen uit polyurethaan,  
poten uit verniste beuk met zwart 
gelakt staal, gemakkelijk te reinigen, 
set van 2 stuks

76 cm 33 cm x x wit

720PUO zonder voetring, met wieltjes  verp/1
720PUOT met verchroomde voetring en steldoppen  verp/1
6991 set van 5 wielen voor harde bodem  verp/1

WOOD231 set van 2 stuks  verp/1

in hoogte  
verstelbaar

rugleuning in hoogte  
verstelbaar

Krukken
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Vloermat 9mat  
• Vloertapijt met 9 hoeken
• Uniek design voor maximale vloerbedekking
• De topkwaliteit van deze transparante mat en duurzaamheid 

beschermen uw werkvloer
• Geurvrij
• Zonder weekmakers of andere toxische elementen
• Uit 100 % polycarbonaat
• Ft 98 x 98 cm  

FC11100 voor zachte ondergronden  verp/1
FC12100 voor harde ondergronden  verp/1

Vloermat  
• Met uitsparing
• Uit transparante PVC
• Volledig vrij van toxische chemicaliën  

Voor tapijt
670940 voor tapijt, ft 90 x 120 cm, ft uitsparing 51 x 25 cm  verp/1
670959 voor tapijt, ft 115 x 134 cm, ft uitsparing 63,5 x 30,5 cm  verp/1
Voor harde oppervlakken
915005 ft 90 x 120 cm, ft uitsparing 51 x 25 cm  verp/1
924839 ft 115 x 134 cm, ft uitsparing 63,5 x 30,5 cm  verp/1

Vloermat Computex  
• Antistatisch
• Beschermt uw apparatuur tegen de schadelijke effecten van 

statische elektriciteit
• Uit transparante PVC
• Dikte: 2,2 mm  

Voor tapijt
319225 ft 120 x 90 cm, ft uitsparing 51 x 25 cm  verp/1
3115225 ft 120 x 150 cm, rechthoekig  verp/1
Voor harde oppervlakken
329232 ft 120 x 90 cm, ft uitsparing 51 x 25 cm  verp/1
3215232 ft 120 x 150 cm, rechthoekig  verp/1

Vloermat Cleartex Ultimat  
• Uit transparante polycarbonaat
• Brandbestendig
• 100 % recycleerbaar
• Volledig vrij van toxische chemicaliën
• Rechthoekig  

Voor tapijt, dikte: 1,9 mm
1119752 ft 119 x 75 cm  verp/1
1113423 ft 120 x 134 cm  verp/1
1115223 ft 120 x 150 cm  verp/1
Voor harde oppervlakken, dikte: 2,3 mm
1219751 ft 119 x 75 cm  verp/1
1213419 ft 120 x 134 cm  verp/1
1215219 ft 120 x 150 cm  verp/1

Vloermat Cleartex Advantage Mat  
• Rechthoekig
• Dikte: 2,2 mm  

Uit transparante PVC
1115225 voor tapijt, ft 120 x 150 cm  verp/1
1120025 voor tapijt, ft 120 x 200 cm  verp/1
1215225 voor harde oppervlakken, ft 120 x 150 cm  verp/1
1220025 voor harde oppervlakken, ft 120 x 200 cm  verp/1
Uit zwarte PVC
113648 voor tapijt, ft 90 x 120 cm  verp/1
114860 voor tapijt, ft 120 x 150 cm  verp/1
123648 voor harde oppervlakken, ft 90 x 120 cm  verp/1
124860 voor harde oppervlakken, ft 120 x 150 cm  verp/1
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Deurmat Twistermat  
• Ultraresistent
• Onderkant is in zachte vinyl vervaardigd zodat de mat op zijn plaats 

blijft liggen
• Houdt zandkorrels, gruis en andere kleine vervuilende deeltjes 

buiten
• De vinylvezels zorgen ervoor dat ook het grof vuil buiten blijft
• Uit polypropyleen
• Kleur: grijs  

FC46090 ft 60 x 90 cm  verp/1
FC49015 ft 90 x 150 cm  verp/1

Deurmat Scrapemat  
• Robuust 100 % nitrilrubber voor industriële omgevingen
• Ruwe multifunctionele mat die zelfs makkelijk aarde en modder 

verwijdert van het schoeisel
• Zowel voor binnen- als buitengebruik
• Ft 85 x 75 cm
• Kleur: grijs  

FCSC857   verp/1

Deurmat Advantagemat  
• Uit 100 % PP
• Voorzien van een flexibele antisliprug uit vinyl
• Gemakkelijk te reinigen
• Hele goede vasthechting van stof, grof vuil en vocht  
• Kleur: grijs

46090DG ft 60 x 90 cm  verp/1
49150GR ft 90 x 150 cm  verp/1
FC49180 ft 120 x 180 cm  verp/1

Deurmat Ultimat  
• Maximale stof- en vochtopneming door ultrasterke vezels
• Uit 70 % microvezels en 30 % polypropyleenvezels  

Zwart
FC49030 ft 90 x 300 cm  verp/1
Grijs
FC90GR ft 60 x 90 cm, grijs  verp/1
FC150GR ft 90 x 150 cm, grijs  verp/1
FC180GR ft 120 x 180 cm, grijs  verp/1
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Deurmat Picot  
• Rubberen mat met honderden pinnen waarop je krassen kan maken 

met je schoenzolen en zo je vloer krasvrij houdt
• Resistent tegen extreme temperaturen
• Afgeschuinde randen en excellente stabiliteit
• Uit 100 % rubber
• Ft 60 x 80 cm
• Kleur: zwart  

60X80  verp/1

Deurmat 3 in 1  
• 3 in 1 deurmat voor kantoren, restaurants,  

appartementen, hotels, fabrieken, enz.
• 1ste deel: 100 % schrapend
• 2de deel: 50 % schrapend en 50 % absorberend
• 3de deel: 100 % absorberend en antistof
• Duurzaam met antislip vinyl onderlaag die voor uitstekende 

stabiliteit zorgt
• Uit 50 % polypropyleen en 50 % microvezel
• Gemakkelijk te reinigen met een borstel en water (max. 30°C)
• Totale hoogte: 10 mm
• Ft 90 x 150 cm  

4TAIO90   verp/1
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De AFS-TEX antivermoeidheidsmatten  
zijn ontworpen om de stijfheid van  
lang rechtstaan te verminderen. 
De ondersteunende bovenlaag  
vermindert de spanning van  
de voeten, knieën en onderrug en  
ontlast de gewrichten. 

De matten zijn ook ontworpen  
om te bewegen met de voeten  
en benen. Op die manier wordt de bloedsomloop en stofwisseling gestimuleerd. 

Behandeld met een actief antibacterieel product. Dit product beschermt de oppervlakte.  
Het product is niet afwasbaar en is effectief 24/7 gedurende het volledige gebruik 
van de vloermat.

Milieuvriendelijk en ftalaatvrij.

ANTIVERMOEIDHEIDSMATTEN VOOR BINNENGEBRUIK

Antivermoeidheidsmat AFS  
• Uit 100 % rubber
• Vermindert compressie van de ruggengraat en verbetert de 

bloedsomloop
• Ideaal voor plaatsen waar een harde ondergrond en langdurig 

rechtstaan voor vermoeidheid zorgen
• Voor binnengebruik
• Ft 91 x 61 cm
• Kleur: zwart  

FCA6191   verp/1

Antivermoeidheidsmat AFS Tex System 3000  
• Stevige constructie uit polyurethaan in één stuk met een extra 

diepte van 20 mm
• De anti-microbiële polyester coating zorgt voor een goede hygiëne 

en een beter comfort
• Ook de binnenkant van de structuur bevat antimicrobiële 

elementen die voor een maximum ergonomiteit
• Vermindert de druk op het lichaam tot 46 %
• Voor binnengebruik
• Ft 50 x 100 cm
• Kleur: zwart  

FCA3203   verp/1

Antivermoeidheidsmat AFS Tex System 2000  
• Vervaardigd uit sterk antimicrobieel polyurethaan
• Ergonomisch ontwerp dat een dynamische houding aanmoedigt
• Door het speciale ontwerp wordt de bloedsomloop in de benen 

en voeten opgedreven, dit is goed voor het metabolisme van het 
lichaam en tegen vermoeidheid

• Vermindert de druk op het lichaam tot 40 %
• Voor binnengebruik
• Ft 60 x 40 cm
• Kleur: zwart  

FCA2164   verp/1

Antivermoeidheidsmat AFS Tex System 5000  
• De ultieme oplossing voor rechtstaand werken
• Vervaardigd uit sterk antimicrobieel polyurethaan
• Ergonomisch ontwerp dat een dynamische houding aanmoedigt
• Door het speciale ontwerp wordt de bloedsomloop in de benen en 

voeten opgedreven
• Dit is goed voor het metabolisme van het lichaam en tegen 

vermoeidheid
• Vermindert de druk op het lichaam tot 40 %
• Voor binnengebruik
• Ft 66 x 90 cm
• Kleur: zwart  

FCA5253   verp/1
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Receptie

Brievenbus Rio  
• Met plastic naamplaatje
• Inclusief 2 sleutels
• Kan aan de muur bevestigd worden
• Uit gegalvaniseerd staal
• Corrosiebestendig
• Met rubberen dopjes voor een geluiddempende werking
• Ft brievenbus: 40 x 27 x 11 cm
• Ft gleuf: 25 x 3,6 cm  

BG10001 wit  verp/1
BG10003 zilver  verp/1
BG10002 zwart  verp/1

Dropbox Helsinki  
• Om postpakketjes in te laten deponeren wanneer u niet thuis bent
• Met soft-closing systeem
• Uitgerust met een 3-puntslot en een anti-diefstalsysteem
• Uit duurzaam gegalvaniseerd staal met poedercoating
• Ft 39 x 24 x 105,3 cm
• Maximum ft pakket: 31 x 14 x 31 cm
• Kleur: zwart  

BG57000   verp/1

Receptiebel  
• Uit aluminium  

924493   verp/1

Wandbrievenbus Tian  
• Voor wandbevestiging
• Uit RVS
• De inworpopening bevindt zich onder de klep
• Met cilinderslot en naamplaathoudertje
• Ft brievenbus: 32,5 x 15 x 48,5 cm (b x l x h)
• Ft gleuf: 24 x 4 cm  

1028610   verp/1
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Leesstandaard Trolleys
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Leesstandaard  
• Eenvoudig in hoogte te verstellen
• Het plateau is in te stellen in hoeken van 0 tot 60 graden
• Ft basis: 41,5 x 49 cm (b x d)
• Ft plateau: 52 x 42,8 x 18 cm (h x b x d)
• Kleur: grijs  

1585   verp/1

Trolley voor overheadprojector of beamer  
• Metalen frame met verstevigde kunststof hoeken
• Met 3 legplanken, uit 19 mm dik hout, voorzien van een laag 

melamine
• Bovenste legplank heeft een verstelbare hoek om een beamer in de 

goede positie te richten en kan verwijderd worden
• Bij gebruik voor een overheadprojector kan de bovenste legplank 

180° gedraaid worden
• De middelste legplank is in de hoogte verstelbaar in stappen van 

32 mm
• De onderste legplank is vast
• Ft bovenste legplank: 50,8 x 43,2 cm (b x d)
• Ft middelste legplank: 46,8 x 41,3 cm (b x d)
• Ft onderste legplank: 46,8 x 41,3 cm (b x d)
• Ft totaal: 82,2 x 50,8 x 43,2 cm (h x b x d)  

37011   verp/1

Ladeblok Universal  
• Combineerbaar met alle bureaulijnen
• Gelakte metalen structuur
• Op wieltjes
• Ft 42 x 53,3 x 55,5 cm (b x d x h)  

Antraciet
M44H11U 1 lade + 1 hangmappenlade  verp/1
M44L30U 3 laden  verp/1
M44L31U 3 laden + 1 pennenlade  verp/1
Grijs
M45H11U 1 lade + 1 hangmappenlade  verp/1
M45L30U 3 laden  verp/1
M45L31U 3 laden + 1 pennenlade  verp/1

Toebehoren voor ladenblok Universal    

M46A001 pennenbakje  verp/1
M46A002 pennenlade indeling  verp/1

Ladenblok Universal  
• Combineerbaar met alle bureaulijnen
• Gelakte metalen structuur
• Op verstelbare voetjes
• Tafelhoogte op steldoppen: 79 cm
• 2 laden + 1 hangmappenlade
• Kleur: antraciet
• Ft 42 x 79 x 69,3 cm (b x d x h)  

M44H12U   verp/1

Ladenblokken
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Roldeurkast  
• Stalen kast met roldeuren uit kunststof
• Gelaste stalen romp afgewerkt in structuurlak
• Stalen eindlamel over de gehele lengte van de deur
• Geleverd met legborden, voorzien van ophangprofiel voor 

hangmappen  

Ft 103 x 120 x 43 cm (h x b x d)
12102SS zilverkleurig  verp/1
12102SG lichtgrijs  verp/1
12102SA antracietkleurig  verp/1
12102SZ zwart  verp/1

Ft 198 x 120 x 43 cm (h x b x d) 
12194SS zilverkleurig  verp/1
12194SG lichtgrijs  verp/1
12194SA antracietkleurig  verp/1
12194SZ zwart  verp/1

Roldeurkast  
• Metalen kast met PVC roldeuren M1 brandveilig
• Platte bodem in de kast
• 4 regeldoppen van binnenuit te verstellen
• Extra legbord bovenaan in de kast voor het ophangen van 

hangmappen
• Gemakkelijke installatie van de legborden door markering in kast 

voor hangmappen of ringmappen uitrusting
• Verschillende accessoires beschikbaar
• Geleverd met 2 sleutels
• Draagkracht legborden: 110 kg
• Conform de Franse en Europese normen  

Ft 69,5 x 120 x 43 cm (h x b x d),  
inclusief 1 legbord
GC0712B wit  verp/1
GC0712G lichtgrijs  verp/1
GC0712L aluminium  verp/1
GC0712A antraciet  verp/1
Ft 100 x 120 x 43 cm (h x b x d),   
inclusief 2 legborden
GC1012B wit   verp/1
GC1012G lichtgrijs  verp/1
GC1012L aluminium  verp/1
GC1012A antraciet  verp/1

Ft 136 x 120 x 43 cm (h x b x d),   
inclusief 3 legborden
GC1312B wit  verp/1
GC1312G lichtgrijs  verp/1
GC1312L aluminium  verp/1
GC1312A antraciet  verp/1
ft 198 x 120 x 43 cm (h x b x d),  
inclusief 4 legborden 
GC1912B wit  verp/1
GC1912G lichtgrijs  verp/1
GC1912L aluminium  verp/1
GC1912A antraciet  verp/1

Uitschuifrek voor roldeurkast  
• Hangmappen frame voor roldeurkasten breedte 120 cm met 

antitiltsysteem  

CD12KIT   verp/1

Extra legbord voor roldeurkast  
• Breedte: 120 cm
• Draagkracht: 110 kg
• Geleverd met 4 legbordsteuntjes
• Kleur: zwart  

ATBS12   verp/1
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Hangmappenkast  
• Met hoge gesloten laden in metaal
• Geïntegreerde handgrepen met etikethouders
• Ladeblokkering, per keer slechts 1 lade uittrekbaar
• Mogelijkheid om scheidingsplaten te plaatsen (niet meegeleverd)
• Voor ft A4, folio en grootfolio
• Centrale sluiting
• Volledige telescopische geleiding: lade gaat soepel en geluidloos 

open
• Toegestaan gewicht per lade: 35 kg  

Ft 71,1 x 47 x 62,2 cm (h x b x d), 2 laden
361623G grijs  verp/1
361623S zilverkleurig  verp/1
361623Z zwart  verp/1
Ft 101,6 x 47 x 62,2 cm (h x b x d), 3 laden
361633G grijs  verp/1
361633S zilverkleurig  verp/1
361633Z zwart  verp/1
Ft 132,1 x 47 x 62,2 cm (h x b x d) , 4 laden 
361643G grijs  verp/1
361643S zilverkleurig  verp/1
361643Z zwart  verp/1
Ft 151 x 47 x 62,2 cm (h x b x d), 5 laden
361653G grijs  verp/1
361653S zilverkleurig  verp/1
361653Z zwart  verp/1

Draaideurkast  
• Stevige 2-deurs kast met veel opbergruimte
• Legborden in de hoogte verstelbaar per 2,5 cm 
• Handgreep met geïntegreerd cilinderslot
• Met onzichtbare scharnieren
• Geleverd met 2 sleutels  

Ft 100 x 91,4 x 40 cm (h x b x d), inclusief 1 legbord 
55E402G grijs  verp/1
55E402S zilverkleurig  verp/1
55E402Z zwart  verp/1
Ft 195 x 91,4 x 40 cm (h x b x d), inclusief 4 legborden
55E782G grijs  verp/1
55E782S zilverkleurig  verp/1
55E782Z zwart  verp/1

Draaideurkasten
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Ladekasten

10-ladekast  
• 10 gesloten stalen laden met een hoogte van 51 mm
• Laden helemaal uittrekbaar
• Verchroomde handgrepen, met etikethouder
• Op sokkel van 8,2 cm
• Ft 67 x 27,9 x 40,8 cm (h x b x d)  

2206945 grijs  verp/1
2206955 zilver  verp/1
2206933 zwart  verp/1

Opbergcombinaties

Ordnerzuil Multifile  
• Opstaande randen en handgrepen in aluminium afwerking
• Individueel roterende niveaus
• Niveaus apart in de hoogte verstelbaar
• Max. draagkracht per niveau: 75 kg
• Stevige 5-armige basis
• Diameter: 80 cm
• Garantie: 5 jaar
• Kleur: wit  

486252 2 verdiepingen, hoogte: 87 cm, capaciteit: 48 ordners  verp/1
486253 3 verdiepingen, hoogte: 124 cm, capaciteit: 72 ordners  verp/1
486254 4 verdiepingen, hoogte: 159 cm, capaciteit: 96 ordners  verp/1
486255 5 verdiepingen, hoogte: 195 cm, capaciteit: 120 ordners  verp/1
486256 6 verdiepingen, hoogte: 231 cm, capaciteit: 144 ordners  verp/1

Ordnerzuil Multifile  
• Toebehoren voor klasseerzuil Multifile  

411554 chrome rail, voor 1 niveau  verp/1
441050 wielenset, hoogte: 70 mm, uit veiligheidsredenen 

alleen aanbevolen bij 2, 3 en 4 verdiepingen 
 verp/1

441500 CD-unit, voor maximaal 50 CD's, voor 1/4 niveau  verp/1
446054 organisatieset, voor de opslag van verticale dossiers, 

uit plastic, grijs, voor 1/4 niveau 
 verp/1

486211 extra niveau  verp/1
488416 uittreksysteem, voor 1 niveau  verp/1
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Sorteerrek Evolution  
• Opbergsysteem uit polystyreen
• Ideaal voor de postkamer
• Met uitsparing
• Etikettenhouder (inclusief etiketten)
• 3 kolommen met vakken voor documenten ft A4
• Stapelbaar en gemonteerd geleverd
• Kleur: grijs  

8202 24 laden, ft 54,8 x 67,4 x 30,8 cm  verp/1
8302 36 laden, ft 79,1 x 67,4 x 30,8 cm  verp/1

Sorteervak met tussenschotten  
• Voor het klasseren van boeken, ringmappen en andere documenten 

van verschillende diktes
• Ft 21 x 27,5 cm (h x d)
• Kleur: grijs  

203402 12 tussenschotten, breedte: 112 cm  verp/1
493202 10 tussenschotten, breedte: 80,2 cm  verp/1
203602 pak van 10 extra tussenschotten voor ref. 203402 

en 493202 
 verp/1

Sorteerbakje met vakken  
• Voor ft 24 x 32 cm
• Capaciteit: 500 blad (hoogte: 5,6 cm)
• Met duimgreep
• Geleverd met etikethouders en etiketten
• Ft 31,3 x 32,7 cm (h x b)
• Kleur: grijs  

300502 met 5 vakken, breedte: 25,8 cm  verp/1
53202P met 15 vakken, breedte: 75,5 cm  verp/1
54202 met 20 vakken, breedte: 101 cm  verp/1

Sorteervak met tussenschotten  
• Vakken met afgeschuinde kant (breedte compartiment: 8,2 cm), 

speciaal voor het klasseren van ordners
• 13 vakken, totale breedte: 111,5 cm
• Ft 21 x 29 cm (h x d)
• Kleur: grijs  

204602   verp/1
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Strong 175

Strong Tower XL

Strong 350

Strong

Rek  
• Stevig rek
• Gemakkelijk zelf en snel te monteren
• Legborden verstelbaar in hoogte  

602005 Strong 175, ft 180 x 90 x 45 cm (h x b x d), draagvermogen: 175 kg/
legbord, 5 legborden in spaanplaat, gegalvaniseerd 

 verp/1

604023 Strong Tower L, ft 222 x 90 x 45 cm (h x b x d), volledig boutloos, 
draagvermogen: 200 kg/legbord, 7 legborden in hout, 

 verp/1

604030 Strong Tower XL, ft 222 x 120 x 45 cm (h x b x d), volledig bout-
loos, draagvermogen: 200 kg/legbord, 7 legborden 

 verp/1

732016 Strong 350, ft 180 x 150 x 50 cm (h x b x d), volledig boutloos, 
draagvermogen: 350 kg/legbord, 4 legborden in spaanplaat 

 verp/1

809008 Strong, ft 180 x 182 x 60 cm (h x b x d), volledig boutloos, draag-
vermogen: 450 kg/legbord, 4 legborden in spaanplaat 

 verp/1

855005 Strong 265, ft 200 x 120 x 50 cm (h x b x d), volledig boutloos, 
draagvermogen: 265 kg/legbord, 5 legborden, gegalvaniseerd 

 verp/1

926002 Strong Work, ft 186 x 100 x 60/30 cm (h x b x d), volledig bout-
loos, draagvermogen: 200kg/legbord, 5 legborden 

 verp/1

Rek Clicker  
• Boutloos rek met legborden
• Gegalvaniseerde uitvoering
• Vochtbestendig
• Legborden verstelbaar in hoogte
• Snelle, eenvoudige montage  

366006 Clicker 85, met 4 legborden, draagvermogen: 85 kg/
legbord, ft 173 x 90 x 40 cm (h x b x d) 

 verp/1

367003 Clicker 85, met 5 legborden, draagvermogen: 85 kg/
legbord, ft 173 x 90 x 40 cm (h x b x d) 

 verp/1

528008 Clicker 100, met 6 legborden, draagvermogen: 100 kg/
legbord, ft 193 x 100 x 40 cm (h x b x d) 

 verp/1

Rek Industrie  
• Uit metaal
• 4 legborden 
• Draagvermogen: 450 kg/legbord, gelijk verdeeld
• Legborden verstelbaar in hoogte
• PEFC-gecertifieerd, zwaarlastenrek, beschermende poederlak
• Snelle, eenvoudige en boutloze montage
• Ft 180 x 182 x 60 cm (h x b x d)  

809206   verp/1

Strong 265

Strong Work
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LED-lampen

LED Excellence

LED 4 Stars

LED Vario Plus

LED Delight

LED Excellence LED 4 Stars LED Delight LED Vario Plus

Materiaal metaal, ABS aluminium, metaal, ABS aluminium, metaal metaal, ABS

Type lamp LED 10 W LED 6 W LED 12 W LED 10 W

Helderheid 614 lumen 394 lumen 1121 lumen 741 lumen

Levensduur 50 000 uur 20 000 uur 20 000 uur 40 000 uur

Max. lichtsterkte  
(bij 40 cm)

1516 lux 836 lux 2436 lux 1700 lux

Temperatuur licht 2700 - 6400 Kelvin 5000 Kelvin (neutraal wit) 4000 Kelvin 2700 - 6400 Kelvin

Energieklasse A A A A

Hoogte 45 cm 60 cm 74 cm max. 54 cm 
extensie max. 65 cm

Armlengte 14 x 42,5 cm 2 x 28 cm 47 cm 17 x 33 cm

Sokkel diameter 20 cm diameter 15,3 cm diameter 18 cm diameter 20 cm

Vervangbare LED’s x x x x

Lampenkap 24,5 x 4,8 cm 28,4 x 4,5 cm 42,5 x 4,6 cm 46,5 x 4,4 cm

Kleur lamp wit of zwart zwart of zilver zilver zilver of antraciet

Extra  
eigenschappen

met USB-poort om alle 
mobiele apparaten op te 
laden
lichtsterkte te bepalen 
met de dimmer, 4 
lichtniveaus

LED-bureaulamp met een 
grote reikwijdte
verschillende verbindingen 
zorgen ervoor dat de lamp 
in alle posities kan worden 
geplaatst
horizontaal en verticaal 
beweegbaar

multifunctionele LED 
lamp met USB-poort
regelbare lichtsterkte
4 niveaus van  
lichttemperatuur
magnetisch toebehoren 
voor mobiel apparaat, 
multi-directionele  
lampenkap
draaibaar op 180°

5010638 wit  verp/1
5010639 zwart  verp/1

5010640 zwart  verp/1
5010641 zilver  verp/1

5010668 zilver  verp/1
5010667 antraciet  verp/1

5010691   verp/1 
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LED 4 YOU

LED Scala

LED Twist

LED Blossom

LED 4 YOU LED Scala LED Twist LED Blossom

Materiaal aluminium, staal, ABS metaal metaal, rubber, ABS aluminium, staal

Type lamp LED 4,8 W LED 3 W LED 6 W LED 5 W

Helderheid 350 lumen 215 lumen 300 lumen 372 lumen

Levensduur 30 000 uur 25 000 uur 30 000 uur 20 000 uur

Max. lichtsterkte  
(bij 35 cm)

491 lux 883 lux 900 lux 1218 lux

Temperatuur licht 5000 Kelvin (neutraal 
wit)

3000 Kelvin (warm wit) 4300 Kelvin  
(neutraal wit)

4000 Kelvin  
(neutraal wit)

Energieklasse A A A A

Hoogte max. 70 cm max. 30 cm max. 39 cm max. 75 cm

Armlengte 42 x 38 cm
extensie max. 58 cm

30 cm 34 cm
extensie max. 38 cm

46,5 x 29,5 cm
extensie max. 77 cm

Sokkel diameter 18 cm 11 x 7,5 cm 17 x 9 cm diameter 18 cm

Vervangbare LED’s x x x

Lampenkap diameter 10 cm 5 x 3,5 cm 15 x 6 cm 12,5 cm lengte

Kleur lamp aluminium zwart zwart of zilver staal

Extra  
eigenschappen

dubbele aluminium arm
Stabiele stalen basis, 
lampenkap verticaal 
aanpasbaar
3-in-1: 3 verwisselbare 
lampenkappen in zilver, 
zwart en framboos

elegante lamp met 
gebogen design
dimmer op de voet: 
lichtintensiteit in 3 
sterktes

moderne en flexibele LED-
lamp
aanraakdimmer met 5 
niveaus op sokkel
met USB-poort (5V 1A) om 
mobiele toestellen op te 
laden
soepele zwanenhals voor 
een perfecte plaatsing
aangenaam leeslicht

regelbare lichtsterkte 
met dimmer
zachte lichtverdeling 
met gesatineerd glas

5010654 zwart  verp/1
5010655 zilver  verp/1

5010608   verp/1

5010627   verp/1

4150106   verp/1
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LED Space

LED MAULpearly

LED MAULpuck

LED Space LED Emotion LED MAULpearly LED MAULpuck

Materiaal metaal, ABS aluminium, ABS metaal, kunststof chroom

Type lamp LED 3 W LED 10 W LED 8 W LED 5 W

Helderheid 300 lumen 585 lumen 350 lumen 230 lumen

Levensduur 30 000 uur 20 000 uur 20 000 uur 15 000 uur

Max. lichtsterkte  
(bij 35 cm)

600 lux 1408 lux 1360 lux 1300 lux

Temperatuur licht 3000 Kelvin (warm wit) 3300, 5000 of 6500 
Kelvin

2700 Kelvin (warm wit) 6500 Kelvin  
(neutraal wit)

Energieklasse A A A+ A

Hoogte max. 50 cm max. 75 cm 36 cm 33 cm

Armlengte 17 x 27 cm 40 x 27 cm 35,7 cm 18,5 - 32,8 cm

Sokkel diameter 13 cm 21 x 18 cm 16,5 x 10,6 cm diameter 13 cm

Vervangbare LED’s x x

Lampenkap diameter 9,5 cm 15 x 10,7 cm 16,6 cm diameter 10 cm

Kleur lamp zwart, zilver of blauw zilver of wit wit wit of zwart

Extra  
eigenschappen

met regelbare arm moderne lamp
aan/uit zetten met 
bewegingssensor

energiezuinig
aan- en uitzetten met 
touchpad aan sokkel
extreem laag verbruik: 
6 Watt
stabiele verzwaarde 
voet

arm en lampenkap 
verstelbaar

5010688 zilver  verp/1
5010689 wit  verp/1

8201702   verp/1

8201290 zwart  verp/1
8201202 wit verp/1

5010646 zwart  verp/6
5010647 zilver  verp/6
5010648 blauw  verp/6
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LED-lampen

MAULpure

MAULrubia

MAULspace

MAULrubia MAULpure MAULpulse  
Colour Vario

MAULspace

Aantal lampen 48 niet-vervangbare LED's 30 hoog rendement LED's 18 LED's 12 LED's 

Type lamp LED 8 W SMD-LED 8 W SMD-LED 7 W LED 8 W

Helderheid 340 lumen 430 lumen 370 lumen 440 lumen

Levensduur 20 000 uur 20 000 uur 20 000 uur 20 000 uur

Max. lichtsterkte  
(bij 35 cm)

1520 Lux 1800 lux 1680 lux 2080 lux

Temperatuur licht 3000 Kelvin (warm wit) / 
5700 Kelvin (koud wit)

6500 Kelvin (daglicht) 3100 Kelvin voor 9 
warmwitte lampen  
6.500 Kelvin voor 9 
daglicht witte lampen

4000 Kelvin  
(neutraal wit) 

Energieklasse A A A A

Hoogte 42,5 45 cm 47,5 cm 46 cm

Armlengte 38,5 42 cm 40 cm 40 cm

Sokkel diameter 17 cm 19 x 125 cm 15 x 7,5 cm 21 x 16,5 cm

Vervangbare LED’s x x x x

Antisliplaag ja ja ja ja

Lampenkap ft 37,5 x 2,1 cm ft 23,5 x 5 cm ft 19,5 x 14,7 cm ft 12,7 x 11 cm

Kleur lamp zwart  grijs grijs

Extra  
eigenschappen

Instelbare 
kleurtemperatuur
Dimbaar

met geïntegreerde 5 V, 500 mA 
USB-stekker voor het opladen 
van tablets of smartphones
arm en lampenkap van 
aluminium
dimmer via verlicht touchpad 
met 7 standen aan lampenvoet
de lampenkap is 180° neigbaar 
en 300° zwenkbaar
de verzwaarde voet is 
voorzien van een werkblad 
beschermende onderlaag

kleurtemperatuur 
traploos instelbaar
stabiele verzwaarde 
voet met werkblad 
beschermende laag
80 % minder 
energieverbruik in 
vergelijking met een 
gloeilamp

dimbaar
stabiele verzwaarde 
voet met werkblad 
beschermende laag
80 % minder 
energieverbruik in 
vergelijking met een 
gloeilamp

8202295   verp/1

8201595   verp/1

8202195   verp/1

LA
M

PEN

MAULpulse 
Colour Vario
8201995   verp/1
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MAULzed
8180290   verp/1

LED-lampen
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MAULbusiness

MAULseven

MAULstarlet

MAULbusiness MAULstarlet MAULseven MAULzed

Aantal lampen 18 LED's 1 LED 15 LED's  
(10 daglicht witte, 5 warmwitte)

10 hoge rendement 
LED's

Type lamp LED 11 W LED 3 W, E27 LED LED 3 W

Helderheid 560 lumen 230 lumen 210 lumen 120 lumen

Levensduur 20 000 uur 20 000 uur 20 000 uur 20.000 uur

Max. lichtsterkte  
(bij 35 cm)

2060 lux 600 lux 1560 lux 2040 Lux

Temperatuur licht 6200 Kelvin 
(daglicht) 

3000 Kelvin  
(warmwit licht) 

5 warmwitte (3000 Kelvin) en  
10 daglicht witte (6500 Kelvin)

3100 Kelvin (warm wit)

Energieklasse A A+ A+ A+

Hoogte 45 cm 29 cm 27,2 cm 19

Armlengte 82 cm (dubbele 
arm)

31 cm 25,3 cm 16,7

Sokkel diameter 22,8 cm 15 x 19 cm (met  
beschermende 
laag)

6,2 x 5 cm 18 x 5 cm

Vervangbare LED’s x ja x ja (spaarlamp)

Antisliplaag ja x x ja

Lampenkap diameter 14,8 cm ft 9,5 x 12 cm ft 21,7 x 5 cm ft 15,4 x 5 cm

Kleur lamp grijs  wit of zwart grijs zwart

Extra  
eigenschappen

Inclusief tafelklem 
(tot 5,5 cm 
bladdikte)

compatibel met 
lampen met 
energieklasse A++ 
tot B

Kabelloze lamp voor de beperkte ruimte
Werkt op lithium ion batterij, inclusief 
mini-USB aansluiting
Inklapbaar (samengeklapt  
26,3 x 5 x 6,2 cm)
Kleurtemperatuur variabel
Brandduur ca. 2 uren,  
laadduur ca. 4 uren
Comfortabele Touchfield-bediening
Inclusief USB-kabel, lengte ca. 94 cm

Micro USB-aansluiting
Instelbare lichtsterkte

8180184   verp/1

8231000 wit  verp/1
8231900 zwart  verp/1

8204095   verp/1
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Mamboled

Flexio 2.0

Success

Sol

Mamboled Sol Success Flexio 2.0

Materiaal aluminium, ABS metaal, plastic aluminium, metaal staal

Type lamp LED 4,2 W LED 4 W LED 11 W, E27 LED 5 W, E14

Helderheid 460 lumen 400 lumen 400 lumen

Levensduur 40 000 uur 20 000 uur 40 000 uur 30 000 uur

Max. lichtsterkte  
(bij 35 cm)

500 lux 500 lux 500 lux

Temperatuur licht 3050 Kelvin 3500 Kelvin 3000 Kelvin 3500 Kelvin

Energieklasse A+ A A+ A+

Hoogte 60 cm 45 cm 80 cm 43,5 cm

Armlengte 2 x 41 cm 45 cm 2 x 40 cm 43,5 cm

Sokkel diameter 19 cm diameter 14 cm diameter 20 cm diameter 15 cm

Vervangbare LED’s x x ja ja

Lampenkap diameter 28 cm diameter 14 cm diameter 17 cm diameter 10 cm

Kleur lamp zwart wit, zwart, blauw of rood chroom zwart 

Extra  
eigenschappen

Door de dubbele arm 
staat de lamp altijd 
gelijk met het werk 
oppervlak 
Inclusief een voetstuk 
en een bureauklem
Kabellengte: 2,05 m
Aan/uit knop op 
lampenkap

Bovenste deel van de 
arm is flexibel
Kabellengte: 2 m
Kabel met aan/uit knop

lamp met springveer om in 
verschillende posities te 
plaatsen die parallel zijn 
aan het oppervlak
zeer stevig door de 3 
metalen armen onderaan 
om altijd goed in balans 
te staan
kabellengte: 2,05 m
Aan/uit knop op 
lampenkap

Aan/uit knop op kabel

4033683   verp/1

4077402 zwart  verp/1
4077404 wit  verp/1
4077405 blauw  verp/1
4077406 rood  verp/1

4000921   verp/1

493687 zwart  verp/1
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LED lamp Rumbaled  
493720   verp/1

Rumbaled Swingo 2 lamp Qi

Materiaal staal, ABS staal, ABS aluminium

Type lamp LED 3,5 W LED 9 W LED 7,2 W

Helderheid 110 lumen 100 lumen

Levensduur 50 000 uur 50 000 uur 50 000 uur

Temperatuur licht 4000 Kelvin 3500 Kelvin 3000 - 3500 Kelvin

Energieklasse A+ A+ A

Armlengte 40 cm 2 x 36 cm 31,5 x 38 cm

Sokkel diameter 15 cm diameter 23 cm 18 x 11,5 x 1 cm

Vervangbare LED’s x x x

Lampenkap 45 cm 23 cm 2 x 3 cm

Kleur lamp zwart zwart grijs

Extra  
eigenschappen

LED geïntegreerd
Aan/uit knop op 
lampenkap

LED geïntegreerd
Aan/uit knop op lampenkap
Touch schakelaar met 3 
lichtsterktes

Draadloos oplaadstation
Uitgerust met een dimmer 
Met deze lamp kunt u smartphones 
simultaan opladen, eentje via de 
USB poort en eentje met het draad-
loos station

Swingo 2
493838   verp/1

lamp Qi
8000961   verp/1
Adapter
237961 voor Android  verp/1
238961 voor iPhone  verp/1
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Dely Articuled  Variaglas Javal 

Materiaal aluminium, epoxy geverfd 
metaal

epoxy geverfd metaal, glas metaal

Type lamp LED 24,6 W LED 22 W LED 40 W

Helderheid 3200 lumen 100 lumen 7100 lumen

Levensduur 40 000 uur 40 000 uur 30.000 uur

Temperatuur licht 3000 Kelvin 3000 Kelvin 4000 Kelvin (neutraal warm 
wit)

Hoogte 186 cm 180 cm 196 cm

Energieklasse A+ A+ A+

Armlengte 160 - 186 cm 180 cm 196

Sokkel diameter 33,5 cm diameter 34 cm 30 x 45 cm

Vervangbare LED’s x x x

Lampenkap diameter 28 cm diameter 36 cm ft 28 x 61 cm

Kleur lamp zwart zwart of grijs zilver

Extra eigenschappen Met dimmer
Verstelbare kap
LED geïntegreerd
Kabellengte: 2,40 m

Met dimmer
Verstelbare kap
LED geïntegreerd
Kabellengte: 2,40 m

Met dimmer

Vloerlamp Dely Articuled  
4070582   verp/1

LED vloerlamp Variaglas  

490472 zwart  verp/1
490473 grijs  verp/1

Vloerlamp Javal
8258495   verp/1
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MAULduplex

MAULvisoDely

Dely MAULduplex MAULviso

Materiaal epoxy geverfd metaal kunststof kunststof, metaal

Aantal lampen 1 LED 30 W 42 LED's 90 LED's

Type lamp LED 24,6 W LED 7 W spaarlamp 22 W

Helderheid 3200 lumen 550 lumen 410 lumen

Levensduur 40 000 uur 20 000 uur 10 000 uur

Max. lichtsterkte  
(bij 35 cm)

1500 lux 1340 lux

Temperatuur licht 3000 Kelvin 6000 Kelvin  
(daglicht wit)

6500 Kelvin  
(daglicht wit)

Energieklasse A+ A+ B

Hoogte 185 cm 34,5 cm 80 cm

Armlengte 185 cm 33,5 cm 80 cm

Sokkel diameter 25 cm 15 x 18 cm x

Vervangbare LED’s x x x

Lampenkap diameter 28 cm diameter 15 cm diameter 22,5 cm

Kleur lamp mat zwart zwart wit

Extra  
eigenschappen

Met dimmer
Verstelbare kap
LED geïntegreerd
Kabellengte: 2,40 m

Dubbele functie: loep en 
doelmatige verlichting
De loep heeft een glazen lens 
met diameter 10 cm en dioptrie 
vergroting van x 1,75 
De lens heeft een ingebouwde 
powerlens met dioptrie 
vergroting van x 4
Lensoppervlakte: 78,5 cm²

Dubbele functie: loep en 
doelmatige verlichting
De loep heeft een glazen lens 
met diameter 12,7 cm en dioptrie 
vergroting van x 1,75 
Lensoppervlakte:  
126 cm²
Kabellengte: 160 cm
Inclusief tafelklem (tot 6,5 cm 
bladdikte)

4050389  verp/1

8261190   verp/1

8263402   verp/1
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Digitale klok  
• Radiogestuurd
• Geeft tijd, kalender (dag-datum-maand-jaar) en binnentemperatuur 

weer
• Schakelt automatisch over van winter- naar zomeruur
• Werkt op 3 batterijen AA LR6 (niet meegeleverd)
• Ft 43 x 32 cm
• Kleur: zilver  

11891   verp/1

Digitale klok  
• Digitaal horloge dat een complete datum en uur weergeeft
• Contrasterende kleuren: de gele omlijningen zorgen voor een 

goede leesbaarheid
• Automatische omschakeling winter-/zomeruur
• Ophangbaar
• De lichtintensiteit neemt af tussen 22 en 7 uur
• Beschikt over een inwendige batterij in het geval van 

stroomonderbreking (CR2032)
• Uit plastic
• Ft 28 x 28 x 4,2 cm
• Werkt op een voeding van 220 V
• Kleur: zwart  

1010011   verp/1

Radiogestuurde klok  
• Radiogestuurde digitale klok met meerdere functies
• Goede leesbaarheid dankzij de grote cijfers
• Mooie afwerking met een glossy trend
• De dag, de datum en het uur worden automatisch gestuurd en 

aangepast
• Keuze tussen 7 talen: Engels, Duits, Frans, Nederlands, Deens, 

Spaans en Italiaans
• Beschikt over een alarmfunctie
• Ft 22,9 x 2,7 x 16,2 cm
• LCD scherm
• Werk op 2 batterijen AA LR6 (inclusief)
• Kleur: zwart  

940011   verp/1

Digitale klok  
• Muurklok om aan een wand te hangen of om op een desk of tafel te 

plaatsen
• Goede leesbaarheid dankzij de rode LED's
• Meerdere LED kleuren: blauw, groen en wit
• De seconden tellen af rond de klok
• De lichtintensiteit neemt af tussen 22 en 7 uur
• Ft 28 x 28 x 2,5 cm
• Inclusief reservebatterij (CR2032)
• Werkt op een voeding van 220 V
• Kleur: zwart  

9370561   verp/1

Wandklok Tendance  
• Diameter: 30 cm
• Materiaal: ABS
• Weergave: witte belettering
• Werkt op 1 batterij AA LR6 (niet meegeleverd)  

11974 rood  verp/1
11975 geel  verp/1
11976 blauw  verp/1

Wandklok MAULdrive 30RC  
• Elegant model met thermometer en hygrometer
• Meet vochtigheid van 0 tot 100 % en een temperatuur van -30° tot 

+ 50° C (respectievelijk -22 ° tot + 130 ° F)
• Radiogestuurd
• Diameter: 30 cm
• Moderne schokbestendige plastic omhuizing in het zilver
• Geleverd met 1 AA 1,5 V batterij
• Cijfers in wit, vetgedrukt
• Cijferhoogte: 2,5 cm
• Zwarte wijzerplaat met verdeling voor uren en minuten
• Wandmontage door peervormig oogje
• Goede leesbaarheid 
• Automatische synchronisatie
• Voor gebruik binnenshuis
• Kleur: grijs/zwart  

9059095   verp/1

Voor batterijen zie 
pagina 113-118

Voor batterijen zie 
pagina 113-118
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Wandklok MAULfly 30RC  
• Precisie kwartsuurwerk, radiogestuurd
• Diameter: 30 cm
• Smalle rand van geborsteld aluminium
• De klok is goed af te lezen, ook vanaf een grotere afstand
• Wandklok afgewerkt met mineraalglas voor de wijzerplaat
• Eenvoudige montage d.m.v. ophangoog
• Automatische tijd-synchronisatie met het signaal van de 

tijdseinzender DCF77 in Frankfurt
• Automatische instelling van zomer- en wintertijd
• Voor in moderne kantoren, representatieve ontvangst- en 

spreekkamers, of voor de gebruiker die van design houdt
• Voor gebruik binnenshuis
• Werkt op 1 AA LR6 batterij (inclusief)  

9063402 wit  verp/1
9063490 zwart  verp/1

Voor batterijen zie 
pagina 113-118

Voor batterijen zie 
pagina 113-118 Voor batterijen zie 

pagina 113-118

Voor batterijen zie 
pagina 113-118

Voor batterijen zie 
pagina 113-118

Klok Pop  
• Precisie kwartsuurwerk
• Geluidloos
• Inclusief secondewijzer
• Goed leesbaar tot 35 m
• Gemaakt uit kunststof
• Diameter: 28 cm
• Werkt op 1 batterij AA LR6 (inclusief)  

494281 zwart  verp/1
494284 groen  verp/1
494285 paars  verp/1

Voor batterijen zie 
pagina 113-118

Radiogestuurde klok Maxi Wave  
• Klok met radio-controlled functie
• Inclusief secondewijzer
• Goed leesbaar tot 150 m
• LET OP: kan niet worden gebruikt in gebouw van metaal of staal
• Gemaakt uit kunststof
• Diameter: 37,5 cm
• Werkt op 1 batterij AA LR6 (inclusief)
• Kleur: grijs/wit  

494565   verp/1

Radiogestuurde klok Wave  
• Klok met radio-controlled functie
• Inclusief secondewijzer
• Goed leesbaar tot 30 m
• LET OP: signaal kan verstoord worden door elektrische apparatuur 

en metalen constructies
• Gemaakt uit kunststof
• Diameter: 30 cm
• Werkt op 1 batterij AA LR6 (inclusief)  

494561 zwart/wit  verp/1
494562 grijs/wit  verp/1

Klok Magnet  
• Precisie kwartsuurwerk
• Met magnetisch ophangsysteem, blijft aan elke metalen muur/

wand hangen
• Inclusief secondewijzer
• Goed leesbaar tot 30 m
• Gemaakt uit kunststof
• Diameter: 30,5 cm
• Werkt op 1 AA LR6 batterij (inclusief)
• Kleur: grijs/wit  

494406   verp/1

Klok Baltic  
• Precisie kwartsuurwerk
• Inclusief secondewijzer
• Goed leesbaar tot 30 m
• Gemaakt uit kunststof
• Diameter: 30,5  cm
• Werkt op 1 AA LR6 batterij (inclusief)
• Kleur: hout/wit  

494591   verp/1
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Haak rond  
• Voor alles wat opgehangen kan worden, bv. sleutels, bordjes of 

lichte kleding
• Voordeel neodymium magneet: hoge hechtkracht bij gering volume
• Robuuste kunststof-haak, draaibaar, aan de voorkant beschermend 

afgerond
• Met rubber laag om het verschuiven te verminderen, daardoor is 

meer kracht nodig om de magneet naar beneden te laten gaan
• Huis van kunststof
• Op attractieve blisterkaart
• Veiligheidsvoorschriften m.b.t. neodymium magneten zijn te vinden 

op www.maul.nl
• Diameter: 53 mm
• Draagvermogen: 10 kg  

6155096   verp/1

Neodymium magneet haak  
• Geschikt voor sleutels, bordjes, lichte 

kleding, enz.
• Hoge hechtkracht bij gering volume
• Robuuste kunststofhaak, draaibaar 

en aan de voorkant beschermend 
afgerond

• Met rubber laag om het verschuiven 
te verminderen

• Behuizing in plastiek
• Diameter: 53 mm
• Draagkracht: 10 kg
• Op blister  

6155190   verp/10

Magnetische muurkapstok  
• Krachtige magnetische kledinghaak voor alle metaaloppervlakken
• Kan tot 12 kg kledingstukken dragen, zonder ze te vervormen
• Antislip bekleding beschermt uw kasten
• Uit glanzend plastic, kader uit ABS
• Ft 8 x 10 cm
• Kleur: zwart  

49106   verp/1

Muurkapstok Cypres  
• Kader uit metaal
• Kledinghaken uit aluminium
• Esthetisch en robuust, de haken vervormen uw kleding niet
• Inclusief schroeven om aan de muur vast te hechten
• Kleur: grijs/zwart  

762V06 2 haken, ft 15 x 20 x 9 cm (h x b x d)   verp/1
764V06 4 haken, ft 15 x 45 x 9 cm (h x b x d)  verp/1

Kapstok/parapluhouder Accueil  
• 8 verstelbare versterkte kledinghaken
• Robuust en zeer stabiel
• Met draaiende bovenkant 
• Parapluhouder verstelbaar in de hoogte
• Capaciteit: 9 paraplu's
• Grote opvangbak voor water
• Hoogte: 175 cm
• Voet: diameter 34 cm  

1340697 chroom  verp/1
1340698 metaalgrijs  verp/1
35006M zwart  verp/1

Kapstok/parapluhouder Cypres  
• Met draaiende bovenkant
• 8 aluminium kledinghaken 
• Parapluhouder verstelbaar in de hoogte
• Capaciteit: 6 paraplu's
• Opvangbak voor water
• Hoogte: 170 cm
• Voet: diameter 34 cm
• Kleur: chroom/zwart  

32745   verp/1
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Kapstok/parapluhouder Hakea  
• Bovenste deel van kapstok kan draaien
• 12 kapstokhaken met antisliplaag
• Inclusief een paraplubak onderaan
• Hoogte: 175 cm
• Gemaakt van verchroomd staal en kunststof
• Stevige voet met diameter 34 cm
• Kleur: chroom/grijs  

495393   verp/1

Kapstok/parapluhouder Bouquet  
• Door de ronde vorm van de haken zullen 

jassen en kleding niet vervormen
• Met 6 kledinghaken
• Met paraplubak onderaan
• Capaciteit: 8 paraplu's
• Hoogte: 175 cm
• Gemaakt van staal en hout
• Stevige voet, diameter: 28 cm
• Gewicht: 4,3 kg
• Kleur: grijs/hout  

4069048   verp/1

Kapstok/parapluhouder 
Easycloth model B  
• 8 haken in stevig gelakt 

beukenhout: zorgen voor 
stabiliteit en capaciteit voor 
veel jassen

• 2 haken in chroom (voor 
handtassen en andere 
tassen)

• Met paraplustandaard die 
tot 6 paraplu’s kan dragen

• Inclusief wateropvangbak 
die makkelijk gereinigd kan 
worden

• Buis uit massief gelakt 
hout, dwarsdoorsnede 60 
x 60 mm

• Basis uit multiplex, 
dwarsdoorsnede 35 x 35 
cm, dikte: 20 mm, zorgt voor 
perfecte stabiliteit

• Makkelijk te monteren
• Hoogte: 178 cm  

PECBP01 zwart  verp/1
PECBP13 wit  verp/1

Kapstok/parapluhoude 
Easycloth model A  
• 6 haken uit sterk polystyreen
• 2 haken in chroom (voor  

handtassen en andere tassen)
• Met paraplustandaard die tot 6 

paraplu’s kan dragen
• Inclusief wateropvangbak die 

makkelijk gereinigd kan worden
• Buis uit massief gelakt hout,  

dwarsdoorsnede 60 x 60 mm
• Basis uit multiplex, 

dwarsdoorsnede 35 x 35 cm, 
dikte: 20 mm, zorgt voor perfecte 
stabiliteit

• Makkelijk te monteren
• Hoogte: 178 cm  

PECPP01 noir  emb/1
PECPP13 blanc  emb/1
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Kledingrek Extend  
• Zeer eenvoudig te monteren en hanteren
• Verstelbaar in de hoogte en breedte
• Voorzien van 4 draaiende wieltjes
• Kleur: grijs/zwart
• Ft 150 x 42 x 166 cm  

4074533   verp/1

Kledinghanger  
• Kledinghanger van 45 cm met een zijbar
• Haak uit verchroomd metaal kan 360° draaien  

U373 plastic, pak van 20 stuks  verp/1
U374 hout, pak van 25 stuks  verp/1

Kledinghanger  
• Zwarte kunststof kledinghanger met oog
• Te gebruiken voor verschillende garderobesystemen
• Afmetingen: breedte: 15,5 cm, lengte: 48,2 cm  

1012527   verp/1

Parapluhouder  
• Romp uit roestvrij staal
• Luchtdoorlatend perforatieraster
• Uitneembare afdruipschaal van kunststof  

990302   verp/1

Parapluhouder  
• Met decoratieve perforatierand
• Uit metaal
• Met antislip onderrand
• Inhoud: 28,5 l
• Hoogte: 62 cm
• Diameter: 26 cm  

335001 zwart  verp/1
335023 zilverkleurig  verp/1
335058 antraciet  verp/1
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