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Gratis 
Crac a Nut 
paprika nootjes

Actievoorwaarden zie p.11
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Plakbandafroller

/stuk2,79

Voor Scotch® Magic™ Tape,  
ft 19 mm x 33 m
Exclusief rolletjes
Verzwaarde bodem
Kleur: zwart

C38BLA € 2,79 verp/1  



Bestelt u graag online?
Op onze webshop kan u uit een  
nóg groter aanbod kiezen.

Persoonlijke service is ons handelsmerk
Vindt u op onze webshop toch niet wat u zoekt? 
Wij bieden u steeds een persoonlijke service 
met de nodige aandacht voor uw specifieke 
wensen en met de nodige flexibiliteit.

Volg onze promoties ook op  
Facebook en LinkedIn

Grote keuze, 
snel geleverd

Eerlijke prijzenService en  
professioneel  

advies*

Maatschappelijk  
verantwoord  

kantoor

Alles voor uw succes

*Diensten voorbehouden voor zelfstandigen, bedrijven en vrije beroepen.
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Index Strong voor klassement
• Extrasterk en duurzaam
• Makkelijk te verwijderen  

zonder sporen of schade
• Ft 38 x 51 mm
• Blister van 4 x 6 tabs
• 4 geassorteerde kleuren:  

rood, geel, blauw en groen

900916 € 1,39 verp/1  

Gekleurde notes
• Blok van 100 memoblaadjes
• Pak van 12 blokken
• 4 geassorteerde kleuren:  

neongeel, neonroze, neongroen  
en neonoranje

900757 ft 76 x 76 mm € 2,69 verp/1  

900758 ft 76 x 127 mm € 4,79 verp/1  

Notes effen
• Blok van 100 gele memoblaadjes

654M ft 76 x 76 mm € 0,99   verp/12  

655M ft 76 x 127 mm € 1,29  verp/12  

Cursusblok
• Ft 21 x 29,7 cm (A4)
• Papier van 80 g/m²
• Met kantlijn
• Blok van 100 vel
• 2-gaatsperforatie

01533 geruit 5 mm € 1,49  verp/10  

01538 commercieel geruit € 1,49  verp/10  

/stuk1,49

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

2511 gelijnd € 1,09  verp/5  

2515 geruit 5 mm € 1,09  verp/5  

2518 commercieel geruit € 1,09  verp/5  

/stuk1,09

                

/pak2,69
vanaf

/blister1,39

/stuk0,99
vanaf

Ook per stuk verkrijgbaar

70 g/m²

80 g/m²
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Spiraalschrift Traditional
• Papier van 80 g/m²
• 160 bladzijden (80 vel)
• Met microperforatie
• Spiraalbinding uit kunststof
• Kaft uit transparante PP
• Geassorteerde Traditional kleuren:  

geel, rood, groen, blauw en grijs

Ft 14,8 x 21 cm (A5), 2-gaatsperforatie

01613 gelijnd € 1,99 verp/6  

01612 geruit 5 mm € 1,99 verp/6  

Ft 21 x 29,7 cm (A4), 4-gaatsperforatie

01611 gelijnd € 2,90 verp/6  

01610 geruit 5 mm € 2,90 verp/6  

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 € 1,80  verp/10  

G01981 geruit 5 mm € 1,80  verp/10  

/stuk1,80

/stuk1,99
vanaf

Balpen
• Schrijfbreedte: 0,4 mm, medium punt
• Transparant lichaam
• Clip en grip in de kleur van de inkt
• Intrekbaar en niet navulbaar

909973 blauw € 0,22  verp/10  

909981 rood € 0,22  verp/10  

909965 zwart € 0,22  verp/10  

OHP-marker Lumocolor 
Permanent
• Fijn: 0,6 mm
• 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

• Box van 4 stuks: blauw, rood,  
groen en zwart

318WP4 € 3,99 verp/1  

/box3,99

80 g/m²

80 g/m²

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

900000 zwart € 1,19 verp/1  

900002 blauw € 1,19 verp/1  

/stuk1,19

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
• Kleur: zwart
• Op blister

902121 € 1,99 verp/1  

/stuk1,99

/stuk0,22

Ook per stuk verkrijgbaar
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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 € 3,89 verp/1  

Promo

Correctieroller Compact Flex
• Breedte van de tape: 4,2 mm
• 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

2111959 € 1,79 verp/1  

L-map met venster
• Voor ft A4 (22 x 31 cm)
• Uit papier van 120 g/m²
• Met venster (ft 18 x 10 cm)

145W wit € 0,26 verp/100  

145J pastelgeel € 0,26 verp/100  

145K pastelroze € 0,26 verp/100  

145V pastelgroen € 0,26 verp/100  

145B pastelblauw € 0,26 verp/100  

145Y intens geel € 0,26 verp/100  

145O intens oranje € 0,26 verp/100  

145R intens rood € 0,26 verp/100  

145G intens groen € 0,26 verp/100  

145BI intens blauw € 0,26 verp/100  

145ASI geassorteerde 
intense kleuren € 0,26 verp/100  

145ASP geassorteerde 
pastelkleuren € 0,26 verp/100  

145MIX
geassorteerde 
intense en 
pastelkleuren

€ 0,26 verp/100  

/stuk0,26

/stuk1,79

/stuk3,89

Dossiermap
• Voor ft A4 (24 x 32 cm)
• Uit gerecycleerd karton van 300 g/m²
• Met gelijke kanten
• Geassorteerde kleuren: rood, oranje, 

geel, groen en blauw

1150A € 0,19 verp/100  

Documentenmap
• Ft A4 (33,5 x 23,8 cm)
• Uit transparante PP van 200 micron
• Met drukknopsluiting

34041B geel € 0,59  verp/12  

34040B rood € 0,59  verp/12  

34043B groen € 0,59  verp/12  

34042B blauw € 0,59  verp/12  

34044B transparant € 0,59  verp/12  

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 € 8,99 verp/1  

/stuk8,99

/stuk0,59

/stuk0,19

300 g/m²

120 g/m²

Ook per stuk verkrijgbaarOok per stuk verkrijgbaar
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Muismat Microban
• Ingebouwde Microban® bescherming 

tegen bacteriën 
• Voor optische en lasermuizen 
• Antislip rubberen achterkant
• Kleur: zwart

5933907 € 3,49 verp/1  

/stuk3,49

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) € 0,36 verp/50  

AR-F voor ft folio, binnenft: 8 x 
25,1 x 36,5 cm (b x h x d) € 0,38 verp/50  

/stuk0,36
vanaf

Archiefbinder D-clip
• Met stalen kern
• Tot 115 mm dikte
• Kleur: rood

911832 € 0,23 verp/100  

/stuk0,23

Archiefbinder E-clip
• Tot 80 mm dikte
• Kleur: blauw

911735 € 0,18 verp/100  

/stuk0,18Archiefdoos Basic 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
• Binnenft: 9,5 x 24,4 x 33,3 cm  

(b x h x d)

4472702 € 0,59 verp/20  

/stuk0,59

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 € 2,99 verp/1  

33622 blauw € 2,99 verp/1  

33625B zwart € 2,99 verp/1  

/stuk2,99

384 g/m²
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Numerieke tabbladen
• Ft A4
• Uit gekleurde PP van 125 micron
• Bedrukking in het zwart
• Met indexvel
• 23-gaatsperforatie

407ZA set 1-7 € 0,71  verp/25  

410ZA set 1-10 € 0,86  verp/25  

412ZA set 1-12 € 0,99  verp/25  

/stuk0,71
vanaf

Really Useful Box 35 liter
• 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 x 39 x 31 cm (l x b x h)
• Binnenft: 37 x 31 x 28 cm (l x b x h)
• Kleur: transparant

UB35LEU € 12,99 verp/6  

/stuk12,99

Really Useful Box 18 liter
• 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
• Inhoud: 18 liter
• Voor 93 CD’s of 44 DVD’s
• Buitenft 48 x 39 x 20 cm (l x b x h)
• Binnenft 39,5 x 33,5 x 17 cm (l x b x h)
• Kleur: smoke

UB18LSM € 9,29 verp/1  

/stuk9,29

Really Useful Box 64 liter
• 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: 64 liter
• Buitenft: 71 x 44 x 31 cm (l x b x h)
• Binnenft: 60,5 x 37 x 28 cm (l x b x h)
• Kleur: transparant

UB64LC € 17,69 verp/4  

/stuk17,69

Ook per stuk verkrijgbaar

Really Useful Box 9 liter
• 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 x 25,5 x 15,5 cm (l x b x h)
• Binnenft: 33,5 x 21 x 14 cm (l x b x h)
• Kleur: transparant

UB9LC € 5,89 verp/1  

/stuk5,89

25,5 cm

48 cm

44 cm

39 cm

71 cm

39 cm

15,5  
cm

20  
cm

31  
cm

31  
cm

39,5 cm

48 cm

Ook in andere 
formaten verkrijgbaar
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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

924029 € 0,59 verp/1  

/stuk0,59

Schaar Universeel
• 20,7 cm
• Met scherpe punt
• Symmetrische ogen
• Handgreep uit kunststof
• Voor rechtshandigen
• Kleur: zwart
• Op blister

30080 € 0,79 verp/1  

/stuk0,79

Schaar Ultimate
• 21 cm
• Met scherpe punt
• Optimaal comfort dankzij de  

“soft material double skin” binnenin 
de handvaten

• Schaar past zich aan gebruiker aan
• Op blister

697710 € 7,99 verp/1  

/stuk7,99

Nietmachine full strip
• Inlegdiepte: 79 mm
• Voor nietjes 24/6 en 26/6
• Capaciteit: 20 blad
• Uit kunststof
• Nieten en spelden

960441 blauw € 2,79 verp/1  

960439 zwart € 2,79 verp/1  

Nietjes, doos van 1000 nietjes, verzinkt

581327 24/6 € 0,18 verp/1  

581335 26/6 € 0,19 verp/1  

/stuk2,79

Folderhouder
• Uit transparante polystyreen
• Afgeronde hoeken voor een elegant 

design
• Gekanteld voor optimale zichtbaarheid
• Gemakkelijk aan de muur te bevestigen

DE77501 ft 1/3 A4 € 1,99 verp/1  

DE74901 ft A5 € 2,79 verp/1  

DE77001 ft A4 € 3,69 verp/1  

/stuk1,99
vanaf
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Enveloppen
• Ft 114 x 229 mm
• Wit houtvrij papier van 80 g/m²
• Blauwe binnenzijde
• Doos van 500 stuks

Zonder venster

017022 gegomd € 8,85 verp/1  

017025 met stripsluiting € 9,64 verp/1  

Met venster rechts (ft 40 x 110 mm)

017026 met stripsluiting € 9,99 verp/1  

Met venster links (ft 40 x 110 mm)

017027 met stripsluiting € 11,70 verp/1  

/doos8,85
vanaf

Automaatbeker
• Inhoud: 180 ml
• Hoogte: 91 mm
• Diameter: 70,3 mm
• Gewicht: 3,9 g
• Voor koffieautomaten
• Uit polystyreen
• Pak van 100 stuks

177231 € 1,99 verp/1  

/pak1,99

Zakdoeken Plus
• Zacht, aangenaam en hygiënisch
• 2-laags
• 100 vel per doos

11797 € 1,16 verp/1  

/doos1,16

Toiletpapier Euro Super
• Wit
• 2-laags cellulose
• 200 vellen per rol
• Pak van 4 rollen

230020 € 1,35 verp/1  

/pak1,35

Verzenddoos
• Uit stevig bruin karton (495 g/m²) 

zonder opdruk

D00 ft 195 x 170 x 98 mm € 0,39 verp/20  

D10 ft 245 x 185 x 98 mm € 0,41 verp/20  

D20 ft 355 x 255 x 145 mm € 0,64 verp/20  

D30 ft 380 x 310 x 310 mm € 0,89 verp/20  

D40 ft 510 x 330 x 220 mm € 0,92 verp/20  

/stuk0,39
vanaf

Enveloppen
• Ft 114 x 229 mm
• Wit houtvrij papier van 80 g/m²
• Met stripsluiting
• Kleur: wit

Zonder venster

01555 pak van 50 stuks € 1,39  verp/10  

01657 doos van 50 stuks € 2,39  verp/10 

Met venster rechts

01658 doos van 50 stuks € 2,19  verp/10  

/doos1,39
vanaf

495 g/m²

80 g/m²
80 g/m²

Ook per stuk verkrijgbaar



10

Promo

Worry-free printing for up to three years1 
when you use Original HP supplies!2

Leading businesses require top performance from their office equipment. There’s no time for interruptions or costly repairs. 
Extend protection and get up to three years1 of worry-free printing when you use Original HP supplies2 with your HP printing 

and imaging devices. Should anything go wrong, experienced HP technicians will quickly service your device at no charge.1 
With HP Extended Services,3 you can focus on your business – and leave the printing to HP.

© Copyright 2018 HP Development Company, L.P.
• Registration requirement within 60 days; Limit of 50 printer units per customer; Customer will be required to provide code from configuration page or embedded web server to prove usage of HP Original Supplies before service is provided;
Long life consumables are not covered, unless it is a manufacturing defect; For full T&Cs visit URL: hp.com/go/3yearextendedservices.
1 Includes one-year HP Limited Warranty and two additional years of support subject to registration and acceptance of HP terms and conditions. For details, see Terms and Conditions at hp.com/go/3yearextendedservices.
2  The use of non-HP or refilled cartridges will not affect the standard one-year HP Limited Warranty, but (a) additional charges may apply according to the HP Limited Warranty Statement (add hyperlink to HP limited warranty statement in the

country website); and (b) it will void the two additional years of support (See Terms and Conditions at hp.com/go/3yearextendedservices). 
3  If you are a consumer, the HP Extended Protection Program benefits apply in addition to any statutory rights provided under consumer protection laws related to nonconforming of goods with the contract of sales. Consumer statutory rights 

are not limited or affected in any manner by HP Extended Services. For further information please consult the following link: hp.com/go/eu-legal.



Meer dan 18 000 artikelen online  
voor uw kantoor, binnen 24 uur geleverd

Bestel nu via de webshop

makkelijk  
producten  
vergelijken

detailfilter
op al uw  
mobiele  
apparaten

Gratis zakje Crac a nut  
paprika nootjes
Surf naar onze Calipage webshop. 
Bij een bestelling van minimaal 75 euro 
ontvangt u eenmalig GRATIS 1 zakje 
Crac A Nut paprika nootjes (200 g).

ref. 45150CB

*Aanbieding geldig vanaf 11/02/2019 t.e.m. 31/03/2019 of zolang de voorraad 
strekt. Niet terugbetaalbaar in contanten. Bestelling excl. BTW en taksen en met 
uitzondering van postzegels.


