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Printpapier 
Multiprint

/pak2,95

Wit papier van 75 g/m²
Witheid: 163 CIE
Voor kopieertoestellen, laser- en inkjetprinters
Pak van 500 vel
Ft 21 × 29,7 cm (A4)

verp/5  

verp/50  

verp/100  

verp/240  

Gratis 
Fruit-tella

Actievoorwaarden zie p.27

vanaf
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Papier

Printpapier Performance
• Wit papier van 75 g/m²
• Witheid: 163 CIE
• Voor kopieertoestellen, laser- en inkjetprinters
• Pak van 500 vel
• Ft 21 × 29,7 cm (A4)

verp/1  

verp/5  

verp/50  

verp/100  

verp/240  

/pak95
vanaf

Printpapier Premium
• Premium papier voor haarscherp afdrukken
• Papier van 80 g/m²
• Witheid: 163 CIE
• Voor kopieertoestellen, laser- en inkjetprinters
• Ft 21 × 29,7 cm (A4)

pak van 500 vel verp/1  

pak van 500 vel verp/5  

pak van 500 vel verp/50  

pak van 500 vel verp/100  

pak van 500 vel verp/240  

minipallet van 80 pakken 
van 500 vellen verp/1  

/pak29
vanaf
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Presentatie en communicatie

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

verp/1  

/stuk69

Starterskit voor whiteboards
• Inhoud:

 - 1 x reinigingsspray 125 ml
 - 4 x whiteboardmarker in geassorteerde kleuren
 - 1 x bordenwisser

verp/1  

/set29

Whiteboard
• Onderhoudsvriendelijk
• Frequent gebruik
• Magnetisch oppervlak in gelakt staal
• Metalen lijst

ft 60 × 45 cm verp/1  

ft 90 × 60 cm verp/1  

/stuk99
vanaf



Presentatie en communicatie

Flipchart Barracuda Mobiel
• Magnetisch, droog uitwisbaar  

bord
• Metalen opklapbare papierklem
• Verstelbare haken, geschikt voor  

• Metalen pennengoot over de  
volle breedte

• Voet voorzien van 5 wielen  
waarvan 3 met rem

• Makkelijk in de hoogte verstelbaar  
door ingebouwde veer

• Beschrijfbaar oppervlak: 100 × 67,5 cm

verp/1  

/stuk00

Table Top Chart
• Blok van 20 vel
• Kwaliteitspapier waar inkt niet doordringt
• Perfect voor op reis, presentaties of 

brainstorming
• Voorzien van een eigen houder voor gebruik op 

een tafel
• Zelfklevend

1 x Post-it Table Top Chart (ref. 563M)  
+ GRATIS 1 x Super Sticky Meeting 
notes, ft 149 × 200 mm, 4 blokken 
van 45 blaadjes in 4 kleuren  
(ref. 6845SSP)

verp/1  

/stuk75

Flip-overblok
• Blok van 30 vel
• Kwaliteitspapier waar inkt niet doordringt
• Geperforeerde bladen om af te scheuren en  

als grote Post-it® Notes op de muur te kleven
• Zelfklevend
• 
• Ft 63,5 × 77,5 cm (b x h)

GRATIS 1 x Super Sticky Meeting notes, ft 149 × 200 mm, 4 blokken van 45 blaadjes in  
4 kleuren (ref. 6845SSP)

verp/1  

/pak99

Gratis 
Super Sticky 
meeting notes

Gratis 
Super Sticky 
meeting notes
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Presentatie en communicatie

Folderhouder L-voet
• Uit transparante polystyreen
• Gekanteld voor een betere zichtbaarheid
• Snel verwisselbare inhoud door zijdelingse opening
• Grote en stabiele basis

ft A5 verp/1  

ft A4 verp/1  

/stuk76
vanaf

Zelfklevende badge
• Kleeft stevig en is makkelijk verwijderbaar zonder textiel te 

beschadigen
• Acetaatzijde van 230 g/m²
• Voor laserprinters

ft 29,6 × 63,5 mm (b x h), doos van 540 stuks, wit verp/1  

ft 50 × 80 mm (b x h), doos van 200 stuks, wit verp/1  

ft 50 × 80 mm (b x h), doos van 200 stuks, wit/blauw verp/1  

/doos12

Folderhouder
• Uit transparante polystyreen
• Afgeronde hoeken voor een elegant design
• Gekanteld voor optimale zichtbaarheid
• Gemakkelijk aan de muur te bevestigen

ft 1/3 A4 verp/1  

ft A5 verp/1  

ft A4 verp/1  

/stuk90
vanaf

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

voor ft A4 (ft 24 × 32,7 × 1,2 cm) verp/1  

voor ft A3 (ft 32,7 × 45 × 1,2 cm) verp/1  

/stuk40
vanaf 



Technologie

Draadloze compacte muis
• Draadloze, ergonomische reismuis
• Verbruikt tot 5 x minder energie dan 

een gewone muis
• Standby tijd tot 36 maanden
• Soepel, nauwkeurig en comfortabel 

voor zowel rechts- als linkshandigen
• Met 3 knoppen en een scrollwiel
• Compatibel met Windows en Mac OS
• Plug & Play
• Werkt op 1 AA batterij (meegeleverd)
• Kleur: zwart

verp/1  

Draadloze optische muis
• Soepele en snelle optische tracking 

maakt bewerken en navigeren makkelijk 
en nauwkeurig

• Biedt bewegingsvrijheid en grote 
betrouwbaarheid aan zowel rechts- als 
linkshandigen

• Met 4 knoppen en scrollwiel
• Compatibel met Windows en Mac OS
• Plug & Play
• Werkt op 1 AA batterij (niet 

meegeleverd)
• Kleur: zwart

verp/1  

Kleurenprinter All-in-One EcoTank  
ET-2750
• Printer, kopieerapparaat en scanner
• Afdrukresolutie: 5760 × 1440 dpi
• Afdruksnelheid zwart/wit: 10,5 ppm 
• Afdruksnelheid kleur: 5 ppm 
• Papierformaten: A6, A5, A4, 20 × 25 cm, 13 × 20 cm, 13 × 18 cm, 10 × 15 cm,  

9 × 13 cm, Lettre Legal-formaat, No. 10 (envelop), DL (envelop), C6 (envelop), 

• Capaciteit invoerlade: 100 losse vellen standaard, 20 fotovellen
• Inktcartridges: 102 zwart (T03R140), 102 cyaan (T03R240), 102 magenta 

(T03R340) en 102 geel (T03R440)

verp/1  

Voetensteun standaard
• Ergonomisch ontworpen voetsteun voor 

comfort en ondersteuning
• Voorkomt en zorgt voor verlichting van 

lage rugpijn
• Instelbare hoek
• Hoogte in 2 standen instelbaar
• Duurzaam plastic plateau
• 

verp/1  

Laptoprugzak RBP-217
• Uit nylon
• Voor 17,3 inch laptops of iPad/tablet 

(met of zonder hoes)
• Waterbestendig en duurzaam
• Verschillende opbergvakken
• Sterke, dubbel gestikte schouderriemen 
• Ft 34,5 × 10 × 53 cm
• Kleur: zwart

verp/1  

/stuk50

/stuk19 /stuk49 /stuk99Recupel: +EUR 0,041
Bebat: 1 x EUR 0,063 Recupel: +EUR 0,041

Recupel: +EUR 0,041OP = OP /stuk00



Blokken en schriften

8

HP cartridges en toners verkrijgbaar op onze webshop 

www.calipage.be

2
Worry-free printing for up to three years1 

when you use Original HP supplies!2

Extend protection and get up to three years1 of worry-free printing when you use Original HP supplies2 with your HP printing 
1 

3

1

2

3



Technologie

Magic 1 LAN Powerline adapter BE
• Transmissiesnelheid: Ethernet 10/100/1000 (mbps)  

(max. 330 mbps), Powerline 1200 (mbps)
• Bereik (in m): Powerline: 400
• Inclusief ethernet kabel

starterspakket: 1x LAN-aansluiting, 1x geïntegreerd 
stopcontact, 2x Powerline adapter verp/1  

/stuk00

Magic 2 LAN Powerline adapter BE
• Transmissiesnelheid: Ethernet 10/100/1000 (mbps),  

Powerline 1200/2400 (mbps)
• Bereik (in m): Powerline: 500
• Inclusief Ethernet-kabel

starterspakket: 1x LAN-aansluiting, 1x geïntegreerd 
stopcontact, 2x Powerline adapter verp/1  

/stuk00

Magic 1 WiFi Powerline adapter BE
• Transmissiesnelheid: Wi-Fi 867 / 300 mbps (5 GHz / 2,4 GHz), 

Ethernet 10/100 mbps, Powerline 1200 mbps
• Bereik (in m): Powerline: 400, Wi-Fi: 300
• Inclusief Ethernet-kabel

starterspakket: 2x LAN-aansluiting, 1x geïntegreerd 
stopcontact, 2x Powerline adapter verp/1  

/stuk00

Magic 2 WiFi Powerline adapter BE
• Transmissiesnelheid: Wi-Fi 867 / 300 mbps (5 GHz / 2,4 GHz), 

Ethernet 10/100/1000 mbps, Powerline 1200/2400 mbps
• Bereik (in m): Powerline: 500, Wi-Fi: 300
• Inclusief Ethernet-kabel

starterspakket: 2x LAN-aansluiting, 1x geïntegreerd 
stopcontact, 2x Powerline adapter verp/1  

/stuk00

Recupel: +EUR 2 × 0,041 Recupel: +EUR 2 × 0,041

Recupel: +EUR 2 × 0,041Recupel: +EUR 2 × 0,041
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Kantoormachines

Papiervernietiger 11C
• 1 gebruiker
• Invoerbreedte: 230 mm
• Capaciteit: 11 vel
• Snippers
• Snippergrootte: 4 × 52 mm
• Vernietigt nietjes, creditcards en CD’s 
• Ft 429 × 346 × 238 mm
• Veiligheidsniveau: P-3
• Opvangbak van 18 liter

verp/1  

/stuk00 Lamineermachine Saturn 3i
• Voor ft A3, ft 10,48 × 53,18 × 16,61 cm
• Geschikt voor regelmatig gebruik in een thuiskantoor of klein kantoor
• 
• 
• InstaHeat Technologie
• Opwarmtijd: 1 min
• Lamineerproces stopt meteen indien een hoes zou vastlopen
• Vermindert het energieverbruik: machine wordt automatisch  

uitgeschakeld na 30 minuten van inactiviteit
• Inclusief een starterspakket met 10 lamineerhoezen (Enhance 80 micron)
• Gewicht: 2,25 kg
• Kleur: grijs/zwart

verp/1  

/stuk00

Hefboomsnijmachine 502
• Voor ft A4
• Snijlengte: 320 mm
• Snijdikte: 0,8 mm (8 vel)
• Stalen onder- en bovenmes
• Stabiele metalen tafel
• Ft 42 × 17,5 cm

verp/1  

/stuk99

Hefboomsnijmachine
• Voor ft A4
• Snijlengte: 340 mm
• Snijdikte: 1,5 mm (15 vel)
• Hoogwaardige messen van Solingen staal
• Geslepen boven- en ondermes

verp/1  

/stuk99

Recupel: +EUR 0,041

Recupel: +EUR 0,041



Kantoormachines

Inbindmachine Star +150
• Voor 21-rings plastic bindruggen
• Ponscapaciteit: 12 blad
• Inbindcapaciteit: 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
• Verticaal laden van de pagina’s verzekert  

constant uitgelijnd ponsen

verp/1  

/stuk00 Bindruggen
• Geeft een professionele afwerking aan uw ingebonden documenten
• Hoogwaardige kwalitatieve en duurzame plastic bindrug
• 
• Geschikt voor elke 21-rings inbindmachine voor plastic bindruggen
• Doos van 100 stuks

diameter 6 mm, capaciteit: 25 vel, wit verp/1  

diameter 6 mm, capaciteit: 25 vel, zwart verp/1  

diameter 8 mm, capaciteit: 40 vel, wit verp/1  

diameter 8 mm, capaciteit: 40 vel, zwart verp/1  

diameter 10 mm, capaciteit: 55 vel, wit verp/1  

diameter 10 mm, capaciteit: 55 vel, blauw verp/1  

diameter 10 mm, capaciteit: 55 vel, zwart verp/1  

diameter 12 mm, capaciteit: 80 vel, zwart verp/1  

diameter 14 mm, capaciteit: 100 vel, zwart verp/1  

diameter 16 mm, capaciteit: 120 vel, zwart verp/1  

/doos98
vanaf

Omslagen uit transparante PVC
• Ideaal voor rapporten waarvan de 

voorpagina zichtbaar moet zijn
• Mors- en scheurbestendig
• Geschikt voor alle soorten 

inbindmappen
• Ft A4
• Pak van 100 stuks

150 micron verp/1  

180 micron verp/1  

200 micron verp/1  

250 micron verp/1  

300 micron verp/1  

/pak79
vanaf
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Kantoormachines

Bureaurekenmachine HR-150 RCE
• LCD-display met 12 cijfers
• Euro conversietoets
• %- toets
• Cost, sell, margin sneltoets
• Dubbele nul-toets
• Printsnelheid: 2 lijnen per seconde
• 2-kleuren afdruk (zwart en rood)
• BTW-berekening
• Ft 5,8 × 16,5 × 24,2 cm
• Werkt op stroom (AD60024) of op batterijen (4 x AA bijgeleverd)

verp/1  

/stuk70

Etiketten/labels op rol voor LabelWriter
• Thermisch direct drukproces
• Geen inkt- of toner cartridges meer nodig
• Kleur: zwart op wit
• Verpakt in rollen

adresetiketten, ft 89 × 28 mm, 2 rollen van 130 etiketten, wit verp/1  

standaard adres, ft 89 × 28 mm, papier in geassorteerde kleuren: roze, geel, blauw en groen, 
4 × 130 etiketten per verpakking verp/1  

brede adresetiketten, ft 89 × 36 mm, 2 rollen van 260 etiketten, wit verp/1  

groot adres, ft 89 × 36 mm, transparante plastic, voor DYMO EL60 – TURBO – 320 – 330 
TURBO – 450, 1 × 260 etiketten per verpakking verp/1  

verzending/naambadge etiketten, ft 101 × 54 mm, 1 rol van 220 etiketten, wit verp/1  

diskette, ft 70 × 54 mm, wit papier, voor EL60, LW400, LW450 Turbo,  
1 × 320 etiketten per verpakking verp/1  

smalle ordner, ft 38 × 190 mm, wit papier, voor EL40/60, LW310, LW320, LW330 Turbo,  
1 × 110 etiketten per verpakking verp/1  

brede ordner, ft 59 × 190 mm, wit papier, voor EL60, LW400, LW450 Turbo,  
1 × 110 etiketten per verpakking verp/1  

/doos90
vanaf

Beletteringsysteem LabelWriter
• 
• USB-aansluiting
• Inclusief adapter
• Compatibel met Windows® 7, Windows® 8, Mac OS® X 10.5 of hoger – Intel®

450, 51 etiketten/minuut verp/1  

450 Turbo, 71 etiketten/minuut verp/1  

/stuk00
vanaf

Recupel: +EUR 0,041
Bebat: 4 × 0,063

Recupel: +EUR 0,041



Witte laseretiketten QuickPeel™

• Voor laserprinters
• Met ronde hoeken
• Gegarandeerd storingsvrije doorvoer
• Met QuickPeel™ om de etiketten eenvoudiger van het vel te halen
• Ft 21 × 29,7 cm (A4)

GRATIS 1 x Reisenthel Premium draagtas (ref. REISENT)
2 x mini adresetiketten ft 38,1 × 21,2 mm (b x h), 1.625 etiketten, wit (ref. L7651) verp/1  

2 x witte laseretiketten QuickPeel, doos van 40 blad, ft 99,1 × 67,7 mm, 320 stuks, 8 per blad (ref. L7165) verp/1  

2 x witte adresetiketten, ft 63,5 × 33,9 mm (b x h), 960 etiketten (ref. L7159) verp/1  

2 x witte laseretiketten QuickPeel  doos van 40 blad, ft 63,5 × 38,1 mm (b x h), 840 stuks, 21 per blad (ref. L7160) verp/1  

2 x witte adresetiketten ft 99,1 × 33,9 mm (b x h), 640 etiketten (ref. L716240) verp/1  

2 x witte adresetiketten ft 99,1 × 38,1 mm (b x h), 560 etiketten (ref. L716340) verp/1  

2 x witte adresetiketten ft 63,5 × 33,9 mm (b x h), 2.400 etiketten (ref. L7159) verp/1  

2 x witte adresetiketten ft 63,5 × 38,1 mm (b x h), 2.100 etiketten (ref. L7160) verp/1  

2 x witte adresetiketten ft 63,5 × 46,6 mm (b x h), 1.800 etiketten (ref. L7161) verp/1  

2 x witte adresetiketten ft 99,1 × 33,9 mm (b x h), 1.600 etiketten (ref. L7162) verp/1  

2 x witte laseretiketten QuickPeel doos van 100 blad ft 99,1 × 38,1 mm (b x h), 1400 stuks, 14 per blad (ref. L7163) verp/1  

2 x witte laseretiketten QuickPeel doos van 100 blad ft 99,1 × 57 mm (b x h), 1.000 stuks, 10 per blad (ref. L7173) verp/1  

2 x witte verzendetiketten ft 99,1 × 67,7 mm (b x h), 800 etiketten (ref. L7165) verp/1  

2 x witte laseretiketten QuickPeel  doos van 100 blad, ft 99,1 × 93,1 mm (b x h), 600 stuks, 6 per blad (ref. L7166) verp/1  

2 x witte laseretiketten QuickPeel  doos van 100 blad, ft 99,1 × 139 mm (b x h), 400 stuks, 4 per blad (ref. L7169) verp/1  

2 x witte laseretiketten QuickPeel doos van 100 blad ft 199,6 × 143,5 mm (b x h), 200 stuks, 2 per blad (ref. L7168) verp/1  

2 x witte laseretiketten QuickPeel doos van 100 blad ft 199,6 × 289,1 mm (b x h), 100 stuks, 1 per blad (ref. L7167) verp/1 

2 x witte laseretiketten QuickPeel doos van 100 blad ft 38,1 × 21,2 mm (b x h), 6500 stuks, 65 per blad (ref. L7651) verp/1  

2 x witte laseretiketten QuickPeel  ft 45,7 × 25,4 mm (b x h), 4.000 stuks, doos van 100 blad (ref. L7654) verp/1  

2 x witte laseretiketten QuickPeel doos van 250 blad ft 99,1 × 33,9 mm (b x h), 4000 stuks, 16 per blad (ref. 7162250) verp/1  

/doos18

Etiketten en enveloppen

Witte etiketten
• Voor kopieermachines, laser- en inkjetprinters
• Met rechte hoeken
• Doos van 100 vel
• Ft 21 × 29,7 cm (A4)

ft 70 × 25 mm, 33 per vel verp/1  

ft 70 × 32 mm, 27 per vel verp/1  

ft 70 × 35 mm, 24 per vel verp/1  

ft 70 × 36 mm, 24 per vel verp/1  

ft 70 × 37 mm, 24 per vel verp/1  

ft 70 × 38 mm, 21 per vel verp/1  

ft 70 × 42,3 mm, 21 per vel verp/1  

ft 105 × 35 mm, 16 per vel verp/1  

ft 105 × 37 mm, 16 per vel verp/1  

ft 105 × 42,3 mm, 14 per vel verp/1  

ft 105 × 48 mm, 12 per vel verp/1  

ft 105 × 58 mm, 10 per vel verp/1  

ft 105 × 74 mm, 8 per vel verp/1  

/doos72

GRATIS  
Reisenthel  
draagtas
OP = OP

GRATIS  
Reisenthel  
draagtas
OP = OP

Ronde hoeken  
ook verkrijgbaar

Witte universele etiketten QuickPeel™

• Quickpeel: eenvoudig etiketten verwijderen van het blad
• Voor kopieermachines, laser- en inkjetprinters
• Met rechte hoeken
• Ft 21 × 29,7 cm (A4)

GRATIS 1 x Reisenthel Premium draagtas (ref. REISENT)
2 × 3657 universele etiketten ft 48,5 × 25,4 mm (b x h), 4.000 etiketten, wit (ref. 3657A) verp/1  

2 × 3422 universele etiketten ft 70 × 35 mm (b x h), 2.400 etiketten, wit (ref. 3422) verp/1  

2 × 3474 universele etiketten ft 70 × 37 mm (b x h), 2.400 etiketten, wit (ref. 3474) verp/1  

2 x universele etiketten ft 105 × 42,3 mm (b x h), 1.400 etiketten, wit (ref. 3653A) verp/1  

2 × 3424 universele etiketten ft 105 × 48 mm (b x h), 1.200 etiketten, wit (ref. 3424A) verp/1  

2 × 3483 universele etiketten ft 105 × 148 mm (b x h), 400 etiketten, wit (ref. 3483) verp/1  

2 x universele etiketten Ft 210 × 148 mm (b x h), 200 etiketten, wit (ref. 3655A) verp/1  

2 × 3478 universele etiketten ft 210 × 297 mm (b x h), 100 etiketten, wit (ref. 3478) verp/1  

/doos99
vanaf
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SUPERPROMO
OP = OP

Etiketten en enveloppen

Enveloppen
• Ft 114 × 229 mm
• Wit houtvrij papier van 80 g/m²
• Met stripsluiting
• Pak van 50 stuks

zonder venster verp/10 

met venster rechts verp/10  

/pak44

Enveloppen 
• Superwit papier van 100 g/m²
• Zonder venster
• Met stripsluiting
• Pak van 10 stuks

ft 162 × 229 mm  verp/50  

ft 229 × 324 mm  verp/10  

/pak78
vanaf

Witte enveloppen
• Ft 110 × 220 mm
• Witte enveloppen van 75 g/m² 
• Met zelfklevende stripsluiting
• Doos van 500 stuks

verp/1  

/doos99

Verzendenveloppen met schuimvulling
• Sterk witgemarmerd kraftpapier met zachte binnenlaag van PE-schuim
• Afmetingen = binnenafmetingen
• Met stripsluiting

ft 152 × 229 mm, pak van 20 stuks verp/1  

ft 184 × 280 mm, pak van 20 stuks verp/1  

ft 267 × 376 mm, pak van 10 stuks verp/1  

/pak93
vanaf

Luchtkussenenveloppen
• Uit wit kraftpapier van 80 g/m²
• Met stripsluiting
• Pak van 10 stuks

ft 100 × 165 mm  verp/5  

ft 120 × 215 mm verp/1  

ft 150 × 215 mm  verp/5  

ft 180 × 265 mm  verp/5  

ft 230 × 340 mm  verp/5  

ft 270 × 360 mm  verp/5  

ft 300 × 445 mm  verp/5  

ft 350 × 470 mm verp/1  

/pak45
vanaf

 ook verkrijgbaar per stuk

vanaf



30 + 6  
GRATIS

90 + 10  
GRATIS

Schrijfwaren

Balpen M10 Clic
• Schrijfbreedte: 0,4 mm, medium punt
• Zichtbaar inktniveau
• Houder met clip in de kleur van de inkt
• Drukknop aan de zijkant
• Niet navulbaar

verp/1 verp/50 

blauw

rood

groen

zwart

/stuk36
vanaf

Balpen M10 Clic voordeelpak
• Schrijfbreedte: 0,4 mm, medium punt
• Zichtbaar inktniveau
• Houder met clip in de kleur van de inkt
• Drukknop aan de zijkant
• Niet navulbaar
•  

(90 + 10 GRATIS)

blauw verp/1  

zwart verp/1  

• 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

verp/1 verp/12 verp/60 

blauw

rood

groen

zwart

blauw

rood

groen

zwart

/stuk99
vanaf

• Schuine punt: maakt 2 streepdiktes 
mogelijk (2 en 5 mm)

• Fluorescerende inkt op waterbasis
• Reukloos
• Ergonomisch
• Navulbaar

verp/1 verp/10 

geel

oranje

roze

groen

/stuk66
vanaf

voordeelpak
• Schrijfbreedte: 0,4 mm, medium punt
• Comfortabele rubberen grip
• Intrekbaar en navulbaar 
• Documentechte inkt volgens ISO 12757–2
• 

blauw verp/1  

zwart verp/1  

/stuk/stuk32
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14 + 2  
GRATIS

Memoblokken en schriften

Notes effen
• Blok van 100 gele memoblaadjes

ft 76 × 76 mm  verp/12  

ft 76 × 127 mm  verp/12  

/stuk89
vanaf

Index Standaard
• Herpositioneerbaar,  

beschadigt ondergrond niet
• Makkelijk beschrijfbaar
• Ft 25,4 × 43,2 mm
• Bevat 50 index tabs

rood verp/1  

blauw verp/1  

groen verp/1  

oranje verp/1  

geel verp/1  

violet verp/1  

roze verp/1  

turkoois verp/1  

/stuk99

Super Sticky Z-Notes 
voordeelpak
• Blok van 90 memoblaadjes
• Voordeelpak van 16 blokken  

(14 + 2 GRATIS)
• Ft 76 × 76 mm
• Geassorteerde kleuren: asperge, 

fuchsia, kerrie en mediterraanblauw

verp/1  

/pakket89

16 + 4  
GRATIS

Super Sticky Z-Notes 
voordeelpak
• Blok van 90 gele memoblaadjes
• Voordeelpak van 20 blokken  

(16 +4 GRATIS)
• Ft 76 × 76 mm

verp/1  

/pakket59

Projectbook
• Ft 22 × 29,5 cm (A4+)
• 4-gaatsperforatie
• Optik papier van 90 g/m²
• Met spiraalbinding
• Kaft uit kunststof
• Met 4 verplaatsbare tabbladen, 

opbergvak en 4 kleuren secties
• Met scanfunctie
• Compatibel met Scribzee App

gelijnd, blauw  verp/5  

geruit 5 mm, rood  verp/5  

/stuk49

 ook verkrijgbaar per stuk



Memoblokken en schriften

• Ft 21 × 29,7 cm (A4)
• Papier van 70 g/m²
• Met kantlijn
• Blok van 100 vel
• 2-gaatsperforatie

gelijnd  verp/10  

geruit 5 mm  verp/10  

commercieel geruit  verp/10  

/stuk11

Klemplaat
• Voor ft A4 (35 × 23 cm)
• Uit aluminium
• Met metalen klem en ophangoog
• Ophangbaar

verp/1  

/stuk58

Klemplaat
• Voor ft A4 (34 × 23,5 cm)
• Uit karton overtrokken met PVC
• Met pennenhouder en ophanghoog
• Capaciteit: 75 vel

zwart verp/1  

blauw verp/1  

/stuk19

Notebook Black n’ Red
• Ft 21 × 29,7 cm (A4)
• Optik papier van 90 g/m²
• 192 bladzijden (96 vel)
• Gebonden boek met harde kaft uit karton
• Met rood leeslint

gelijnd  verp/5  

geruit 5 mm  verp/5  

/stuk99

 ook verkrijgbaar per stuk
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Klassement en archivering

Ordner
• Voor ft A4
• Wolkenmarmer structuur met gekleurde rug
• Met zelfklevend rugetiket
• Met sleuven en metalen randbeschermers

Rug van 5 cm verp/1 verp/25

geel

rood

groen

blauw

grijs

zwart

Rug van 8 cm verp/1 verp/20

geel

rood

groen

blauw

grijs

zwart

/stuk29

Ordner Smart Pro+
• Voor ft A4
• Uit stevig karton, binnen- en buitenzijde overtrokken met PP-folie
• Met exact sluitende hefboommechaniek en neerhouder, randbeschermers, grijpgat, 

rado sleuven en verwisselbaar rugetiket
• Vuil- en vochtwerend

Rug van 5 cm
wit  verp/10  

geel  verp/10  

oranje  verp/10  

roze  verp/10  

rood  verp/10  

bordeaux  verp/10  

paars  verp/10  

mint  verp/10  

lichtgroen  verp/10  

groen  verp/10  

turkoois  verp/10  

oceaanblauw  verp/10  

lichtbllauw  verp/10  

blauw  verp/10  

donkerblauw  verp/10  

bruin  verp/10  

grijs  verp/10  

zwart  verp/10  

Rug van 8 cm
wit  verp/10  

geel  verp/10  

oranje  verp/10  

roze  verp/10  

rood  verp/10  

bordeaux  verp/10  

paars  verp/10  

mint  verp/10  

lichtgroen  verp/10  

groen  verp/10  

turkoois  verp/10  

oceaanblauw  verp/10  

lichtblauw  verp/10  

blauw  verp/10  

donkerblauw  verp/10  

bruin  verp/10  

grijs  verp/10  

zwart  verp/10  

• Voor ft A4
• Ergonomische hendel
• Sterk karton overtrokken met PP-folie
• Met vergrendelingssleuven, randbeschermers, grijpgat en etikethouder

Rug van 5 cm
wit  verp/10  

geel  verp/10  

rood  verp/10  

groen  verp/10  

blauw  verp/10  

zwart  verp/10  

wit  verp/10  

geel  verp/10  

rood  verp/10  

groen  verp/10  

blauw  verp/10  

zwart  verp/10  

/stuk49

 ook verkrijgbaar per stuk

/stuk05

vanaf



Klassement en archivering

• Uit stevig bruin golfkarton van 384 g/m² 
• Uit 100 % gerecycleerd karton

voor ft A4, binnenft: 8 × 34,5 × 25,1 cm (b x h x d) verp/50  

voor ft folio, binnenft: 8 × 25,1 × 36,5 cm (b x h x d) verp/50  

/stuk36
vanaf

• Met stalen kern
• Tot 115 mm dikte
• Kleur: rood

verp/100  

/stuk24

• Tot 80 mm dikte
• Kleur: blauw

verp/100  

/stuk18

• Om vellen in één handomdraai  
uit te nemen of tussen te voegen

• Voor alle standaard perforatiegaten
• Perforatiegaten kunnen niet inscheuren
• Kopiëren zonder het vel uit  

de map te halen
• Lood- en cadmiumvrij
• File-Lifter (gratis bijgeleverd)  

zet inhoud van ordners over naar  
een losse JalemaClip

• Kleur: geel/wit
• Doos van 100 stuks

verp/1  

/stuk99

• Stevige doos
• Uit bruin karton van 650 g/m²
• 

voor ft A4, binnenft: 8 × 23 × 32 cm (b x h x d) verp/25  

voor ft folio, binnenft: 8 × 23 × 35 cm (b x h x d) verp/25  

/stuk41
vanaf
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Klassement en archivering

• Opbergdoos uit sterke, transparante kunststof
• Deksel afsluitbaar met 2 clips, waardoor de inhoud  

beschermd wordt tegen stof en vuil
• Perfect stapelbaar met of zonder deksel
• Volledig platte en versterkte bodem
• Voor het opbergen van 2 riemen ft A4 papier, 40 CD’s, 20 DVD’s, enz.
• Inhoud: 9 liter
• Buitenft: 39,5 × 25,5 × 15,5 cm (l x b x h)
• Binnenft: 33,5 × 21 × 14 cm (l x b x h)

transparant verp/1  

geel verp/1  

roze verp/1  

helblauw verp/1  

blauw verp/1  

paars verp/1  

groen verp/1  

smoke verp/1  

/stuk99

• Opbergdoos uit sterke,  
transparante kunststof

• Deksel afsluitbaar met 2 clips,  
waardoor de inhoud beschermd  
wordt tegen stof en vuil

• Perfect stapelbaar met of zonder deksel
• Volledig platte en versterkte bodem
• Mogelijkheid tot gebruik van 

hangmappen met tussenafstand  
van 330 of 390 mm

• Inhoud: 35 liter
• Buitenft: 48 × 39 × 31 cm (l x b x h)
• Binnenft: 37 × 31 × 28 cm (l x b x h)

verp/6  

/stuk19

• Opbergdoos uit sterke,  
transparante kunststof

• Deksel afsluitbaar met 2 clips,  
waardoor de inhoud beschermd  
wordt tegen stof en vuil

• Perfect stapelbaar met of zonder deksel
• Volledig platte en versterkte bodem
• Mogelijkheid tot gebruik van 

hangmappen met tussenafstand  
van 390 mm

• Inhoud: 64 liter
• Buitenft: 71 × 44 × 31 cm (l x b x h)
• Binnenft: 60,5 × 37 × 28 cm (l x b x h)

verp/4  

/stuk49

48 cm 44 cm
39 cm 71 cm

31 cm 31 cm



Kantoormateriaal

Plakband Scotch® Magic™ Tape
• Onzichtbaar
• Beschrijfbaar
• Op fotokopieën is er van de plakband 

geen spoor te vinden
• Ft 19 mm x 33 m

verp/1 verp/24 

/stuk83
vanaf

Schaar Universeel
• Met scherpe punt
• Symmetrische ogen
• Handgreep uit kunststof
• Voor rechtshandigen
• Kleur: zwart
• Op blister

16,5 cm verp/1  

18 cm verp/1  

/stuk65
vanaf

Nietmachine B8R
• Voor nietjes BB8 en SB8
• Capaciteit: 30 blad
• Inlegdiepte: 65 mm
• Met ontnieter
• Inclusief 200 nietjes BB8

ivoor verp/1  

beige verp/1  

rood verp/1  

bordeaux verp/1  

blauw verp/1  

grijs verp/1  

zwart verp/1  

STCR211506Z, 6 mm, 
voor B8R, B8HC, B8HDP, 
B8P, B8E

verp/1  

/stuk05

Brievenbakje C4
• Voor ft A4
• Uit kunststof 
• Hoogglanzend, robuust en stapelbaar
• Ft 25,5 × 34,8 × 6,5 cm (b x d x h)

groen verp/6  

bruin verp/6  

grijs verp/6  

wit verp/6  

zwart verp/6  

blauw verp/6  

geel verp/6  

rood verp/6  

transparant verp/6  

transparant geel verp/6  

transparant blauw verp/6  

transparant groen verp/6  

transparant oranje verp/6  

/stuk29



  
 

 

Omschrijving Oranje Roze Paars Groen Ijsblauw Blauw PRIJS
Nietmachine Nexxt Wow 5502 5502244 5502223 5502262 5502264 5502251 5502236 13,70
Perforator Nexxt Wow 5008 5008244 5008223 5008262 5008264 5008251 5008236 9,99
 Poolwit Granaatrood Zeegroen Titaanblauw Satijnzwart   
Nietmachine NeXXt Style 5562004 5562028 5562053 5562069 5562094  13,99
Perforator NeXXt Style 5006004 5006028 5006053 5006069 5006094  8,49
 Zwart       
Nietmachine NeXXt 5504 5504095      19,99
Perforator NeXXt 5058 5058095      5,39
 Blauw Zwart Rood Grijs    
Nietmachine NeXXt 5500 5500003 5500009 5500025 5500085   8,99
Perforator NeXXt 5138 5138003 432590 5138002 5138085   12,99
 Rood Lichtgrijs Blauw Zwart   
Perforator NeXXt 5008 432503 432506 117457 432501  6,09
 Rood Lichtgrijs Blauw   
Perforator NeXXt 5005 5005025  5005085 5005035   6,49
        
Nietjes, 24/6, doos van 1.000 stuks 5570000      0,59

Maak kennis met de leitz new nexxt serie en ervaar een nieuw tijdperk van intuïtief design. Combineer onze perforator,  
nietmachine en nietjes en ontvang een speciaal cadeau voor dit drietal. Ontdek de diversiteit van de leitz new nexxt serie  
en stel jouw persoonlijke perfecte match samen.



Meubilair

Bureaustoel  
Point 50
• Voor thuisgebruik (max. aanbevolen gebruik van 4 u/dag)
• Traploze zithoogte-instelling met Toplift (TÜV getest)
• Ergonomische, contourgevormde rugleuning met 

ingebouwde lendensteun
• Verstelbaar in de hoogte en diepte
• Zithoogte: 42 – 55 cm
• Zitbreedte: 45 cm
• Zitdiepte: 44 cm
• Rughoogte: 45 cm
• Gemakkelijk te monteren
• Inclusief set wielen

• Kleur: zwart

verp/1  

/stuk00

Bureaustoel  
Open Point SY
• Aanpasbare hoogte
• Ergonomisch met rugleuning in opengewerkte bekleding
• Grote comfortabele zitting met bekkensteun
• Optionele armleuningen (ref. T7096)
• Stofbekleding: uit 100 % PP
• Zithoogte: 43 – 51 cm
• Zitbreedte: 48 cm
• Zitdiepte: 48 cm
• Rughoogte: 58 cm
• Inclusief set wielen
• Kleur: zwart

verp/1  

/stuk00

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 × 31 × 20 cm
• Binnenformaat: 19,8 × 30,8 × 14 cm
• Dikte staal deur: 3mm
• Dikte staal lichaam: 1mm
• gewicht: 4 kg
• 4 × 1,5 V AA batterij (exclusief)

verp/1  

/stuk99

LED bureaulamp LED 4 YOU
• Dubbele aluminium arm
• Stabiele stalen basis, lampenkap verticaal  

aanpasbaar
• 3-in-1: 3 verwisselbare  

lampenkappen in zilver,  
zwart en framboos

• Type lamp: LED 4,8 W
• Temperatuur licht: 5000 Kelvin (neutraal wit)
• Helderheid: 350 lumen
• Hoogte: max. 700 mm
• Extensie: max. 580 mm (armlengte: 420 × 380 mm)
• Diameter sokkel: 180 mm, diameter lampenkap: 100 mm
• Uit ABS, aluminium en staal
• Energieklasse A
• LED’s kunnen niet vervangen worden
• Kleur: aluminium

verp/1  

/stuk99

Recupel: + 1 × 0,041

Recupel armatuur: + 1 × 0,010
Recupel led-lamp: + 1 × 0,082
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Meubilair

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)

zwart verp/1  

groen verp/1  

paars verp/1  

/stuk99

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
• Kleur: zwart

verp/1  

/stuk99

Rek Strong 265
• Stevig rek
• Gemakkelijk zelf en snel te monteren
• Legborden verstelbaar in hoogte
• Ft 200 × 120 × 50 cm (h x b x d)
• Volledig boutloos
• Draagvermogen: 265 kg/legbord
• 5 legborden
• Gegalvaniseerd

verp/1  

/stuk99

Rek Strong Tower XL
• Stevig rek
• Gemakkelijk zelf en snel te monteren
• Legborden verstelbaar in hoogte
• Ft 222 × 120 × 45 cm (h x b x d)
• Volledig boutloos
• Draagvermogen: 200 kg/legbord
• 7 legborden

verp/1  

/stuk99

265 
KG

200 
KG

Recupel: + 1 × 0,041
Bebat: + 1 × 0,063



OP = OP

OP = OP

Gratis
 

Facility

Capsules Dolce Gusto
• Doos van 16 capsules

Inhoud pakket: 2 x Lungo (ref. 087201) + 1 x Café au lait (ref. 087226) + 1 x Marrakesh (ref. 087221) +  
2 x Nesquik (ref. 087207) + 2 x Cappuccino (ref. 087204) + 1 x Lungo Decafféiné (ref. 87202) +  verp/1  

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

 
 

tinnen bewaardoos (ref. TINNUTR)

verp/1  

PREMIUM QUALITY

/doos49

Gratis
bewaardoos

Speculoos
• Individueel verpakt
• Doos van 400 stuks

 
(ref. 047054) + GRATIS 1 x Lotus bewaardoos (ref. LOTUSDS) verp/1  

Gratis
bewaardoos

Water Spa Reine
• 
• Belgisch kwaliteitsproduct
• 

 
pak van 6 stuks /liter verp/1  

 
pak van 24 stuks /liter verp/1  

Vaatwastabletten
• 
• 
• Ontvet krachtig
• Toepasbaar voor huishoudelijke en  

• Niet getest op dieren
• Doos van 68 stuks

verp/1  

/doos39

/liter88
vanaf

/kit00

/doos18

Recupel: + 1 × 0,041
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OP = OP

OP = OP

Facility

Rookmelder
• Ga voor veiligheid zonder 

• 
alle woningen

• 
• Levensduur: 1–2 jaar
• 
• 
• 
• 

Vervangbare batterij verp/1  

Vaste batterij verp/1  

/stuk49
vanaf

Hangslot
• Messing hangslot voor beveiliging van 

goederen/voorwerpen
• 
• 

• Gehard stalen beugel NANO protected

 verp/1  

 verp/1  

 verp/1  

/stuk69
vanaf

Gratis
Nivea douchegel

Batterijen  
Ultra Power
• 10 jaar energie  

gegarandeerd (ongebruikt)
• 

staat stelt te zien hoeveel energie er 
nog over is

• Blister van 4 stuks

verp/1  

verp/1  

• Statiefventilator
• 

vast en oscillerend
• 
• Met drukknoppen
• 
• Verstelbare hoogte
• Gekruiste voet
• Voeding: 220–240 VAC 50 Hz
• Verbruik: 50 W
• 
• 
• 
• 
• 

/stuk99

Rookmelders  
 

in alle woningen

/blister49

• Tafelventilator
•  

 
vast en oscillerend

• 
• Met drukknoppen
• 
• Voeding: 220–240 VAC 50 Hz
• Verbruik: 50 W
• 
• 
• Gewicht: 2.75 kg
• 
• 

/stuk99

Recupel: + 1 × 0,041

Recupel: + 1 × 0,041

Bebat: + 1 × 0,063

Bebat: + 4 × 0,063

/pak74

verp/1  

verp/1  

Verpakkingsplakband
•  

geluidloos afgerold worden
• Voor het sluiten van lichte tot 

• 
• Op water gebaseerde acrylaatkleefstof
• 

 verp/1  

 verp/1  



Meer dan 25 000 artikelen online  
voor uw kantoor, binnen 24 uur geleverd

Bestel nu via de webshop

makkelijk  
producten  
vergelijken

op al uw  
mobiele  
apparaten

Gratis Fruit-tella  
Summerfruits
Surf naar onze Calipage webshop. 
Bij een bestelling van minimaal 75 euro 
ontvangt u eenmalig GRATIS 1 zakje  
Fruit-tella Summerfruits van 250 g.

ref. 

*Aanbieding geldig vanaf 27/05/2019 t.e.m. 14/07/2019 of zolang de voorraad 
strekt. Niet terugbetaalbaar in contanten. Bestelling excl. BTW en taksen en met 
uitzondering van postzegels.


