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Gratis Lipton  
Yellow Label Tea
doos van 25 zakjes

Actievoorwaarden zie p.27

172

• 100 % valsgelddetectie
•

• Toont hoeveelheid en totaal
•
•
•

UV-valsgelddetectie verp/1  

verp/1  

Biljettelmachine

Recupel (BE): +EUR 0,100

vanaf
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Papier

 Printpapier Multiprint 
•  Wit papier van 75 g/m²
• Witheid: 163 CIE
• Voor kopieertoestellen, laser- en 

inkjetprinters
• Ft 21 × 29,7 cm (A4) 
• Pak van 500 vel

    verp/5 verp/50  verp/100 verp/240 

     

 Printpapier Universal 
•  Extrawit en glad papier van 80 g/m²
• Witheid: 169 CIE
• Voor laser- en inkjetprinters
• Pak van 500 vel 
• Ft 21 × 29,7 cm (A4)
• Pak van 500 vel

   verp/1 verp/5  verp/50  verp/100  verp/200

 

/ pak 28 
  Vanaf

/ pak 95 
  

 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  verp/5   verp/20 verp/50  verp/100 verp/200 

   

/ pak 29 
  

Vanaf

Vanaf



Facility

verkrijgbaar per stuk

Vaatwastabletten Classic  
All in One
• Met ingebouwd detergent, 

zout, spoelglansmiddel en 
beschermingsmiddel voor glaswerk

• Individuele geconcentreerde tabletten 
in een wateroplosbare verpakking

• Gemakkelijk te doseren
• Pak van 188 stuks

 verp/1  

/doos09

Spoelglans
• Universeel spoelglansmiddel voor vaatwasmachines met lange 

of korte cyclus
• Flacon van 1 l

 verp/1  

/stuk79

Regenereerzout
• Beschermt uw vaatwasmachine tegen 

kalkaanslag
• Voor het ontharden van het water zodat 

uw vaatwas optimaal functioneert
• Zak van 2 kg

 verp/1  

/zak49

Zakdoeken
• 2-laags
• Zacht en absorberend
• Doos met 100 witte zakdoeken
• Milieuvriendelijk productieproces
• Ft 21 × 21 cm

 verp/1  

/doos49

Valsgelddetector 155S
• 100 % valsgelddetectie 
• Geschikt voor de huidige en nieuwe 

eurobiljetten
• Verdacht bankbiljet alarm met zichtbare 

en hoorbare melding
• Toont hoeveelheid en totaal
• Geschikt voor EUR, GBP, CHF, PLN, HUF
• USB-poort en SD-kaartslot voor valuta 

updates
• Ft 15,9 × 12,8 × 8,3 cm
• Gewicht: 620 g
• AC/DC adapter (220V-240V)
• Kleur: zwart

 verp/1  

/stuk00

Recupel (BE): +EUR 0,100
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Meubilair

Bureaustoel Open  
Point SY Deluxe
• Aanpasbare hoogte
• Comfortabele zitting met  

bekkensteun
• Zitvorm: ergonomisch  

gevormde wervelzit
• Rugleuning in  

opengewerkte bekleding
• Punt-synchroon mechanisme
• Instelbaar op lichaamsgewicht
• Zithoogte: 43–51 cm
• Zitbreedte: 48 cm
• Zitdiepte: 48 cm
• Rughoogte: 60 cm
• Met in de hoogte verstelbare 

armleuningen
• Kleur: zwart

 verp/1  

/stuk189

Bureaustoel Support P
• Voor thuisgebruik  

(max. aanbevolen  
gebruik van 4 u/dag)

• Met armleuningen
• Met wervelzit
• Punt-synchroon mechanisme
• Rugleuning met zijdelingse 

lendensteunen
• Zithoogte: 42 – 55 cm 
• Zitbreedte: 45 cm 
• Zitdiepte: 45 cm 
• Rughoogte: 57 cm
• Inclusief set wielen
• Kleur: zwart

 verp/1  

/stuk109

Bureaustoel  
Point 60
• Holle zitting  

(voor ontspannen zithouding)
• Bekken- en lendenwervelsteun
• Zithoogte: 40 – 52 cm 
• Zitbreedte: 46 cm 
• Zitdiepte: 46 cm 
• Rughoogte: 57 cm
• Gemakkelijk te monteren
• Inclusief set wielen
• Kleur: zwart

 verp/1  

/stuk00

Directiestoel Comfort  
Point 50
• Voor thuisgebruik (max. aanbevolen 

gebruik van 4 u/dag)
• Aanpasbare hoogte
• Verschillende posities 

 mogelijk
• Zithoogte: 43 – 53 cm
• Zitbreedte: 53 cm
• Zitdiepte: 50 cm
• Rughoogte: 74 cm
• Verschroomd onderstel
• Kantelmechanisme
• Uit leer, achterkant en zijkanten in PVC
• Gemakkelijk te monteren
• Inclusief set wielen
• Kleur: zwart

 verp/1  

/stuk139



Meubilair

Deurmat Ultimat
• Maximale stof- en vochtopneming door 

ultrasterke vezels
• Uit 70 % microvezels en 30 % 

polypropyleenvezels
• Ft 60 × 90 cm
• Kleur: grijs

 verp/1  

/stuk95

Vloermat
• Met uitsparing
• Uit transparante PVC
• Volledig vrij van toxische chemicaliën

Voor harde oppervlakken
ft 90 × 120 cm, ft uitsparing 51 × 25 cm  verp/1  

ft 115 × 134 cm, ft uitsparing 63,5 × 30,5 cm  verp/1  

Voor tapijt
ft 90 × 120 cm, ft uitsparing 51 × 25 cm  verp/1  

ft 115 × 134 cm, ft uitsparing 63,5 × 30,5 cm  verp/1  

/stuk00

• 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  

/stuk00
• 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)
• Kleur: zwart/wit

 verp/1  

/stuk99

Bebat (BE): +EUR 0,063
Stibat (NL): +EUR 0,017
Recupel (BE): +EUR 0,041

vanaf

265 
KG
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Schrijven en corrigeren

verkrijgbaar per stuk

Roller Eye
• Punt uit roestvrij staal
• Met zichtbaar inktniveau 
• Gepigmenteerde inkt
• Water- en lichtbestendig
• Niet navulbaar

Micro, schrijfbreedte: 0,3 mm, punt: 0,5 mm
blauw  verp/12  

rood  verp/12  

groen  verp/12  

zwart  verp/12  

Fine, schrijfbreedte: 0,5 mm, punt: 0,7 mm
blauw  verp/12  

rood  verp/12  

groen  verp/12  

zwart  verp/12  

/stuk1,40

Gelroller Signo  
RT207
• Schrijfbreedte: 0,4 mm,  

medium punt: 0,7 mm
• Gepigmenteerde gel-inkt, water- en lichtbestendig
• Sneldrogend
• Ergonomische grip
• Intrekbaar en navulbaar

blauw  verp/12  

rood  verp/12  

groen  verp/12  

zwart  verp/12  

/stuk1,87

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
• Rubberen grip
• Intrekbaar en navulbaar

blauw  verp/12  

rood  verp/12  

zwart  verp/12  

/stuk2,50

Whiteboardmarker  

• Ronde punt
• Schrijfbreedte: 5 mm
• Ultra-uitwisbaar, ook na enkele dagen
• Vloeibare inkt op alcoholbasis, neutrale geur
• Zichtbaar inktniveau
• Levendige kleuren

2 × 12 Bic Velleda whiteboardmarker liquid ink 
tank zwart (ref. 902096) + GRATIS 1 x  Velleda 
whiteboardmarker liquid ink tank, etui 4 
geassorteerde kleuren (ref. 902099)

 verp/1  

Balpen 4 Colours 3 + 1 HB
• Schrijfbreedte: 0,4 mm, medium punt
• Balpen met volgende 3 schrijfkleuren: 

rood, blauw, zwart + 2 x HB stift van  
0,7 mm (in het lichaam)

• Inclusief gom op de top
• Zowel de inktvullingen als de HB stiften 

navulbaar

12 x  Bic 4 colours balpen 3 + 1 HB (ref. 942104) +  
GRATIS 1 x  Bic balpen 4 colours velours blister (ref. 967296)  verp/1  

/pakket27,84

Gratis

whiteboard-
markers

/pakket25,44

Gratis
4 colours  
balpen



Schrijven en corrigeren

verkrijgbaar per stuk

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
• Etui van 10 stuks (7 + 3 GRATIS)

 verp/1  

/stuk78

Gratis

7 + 3
Correctieroller ECOlutions™ 

• Breedte van de tape: 5 mm
• Lengte van de tape: 14 m
• Navulbaar
• Lichaam bestaat uit 63 % 

gerecycleerd materiaal
• Doos van 20 stuks (15 + 5 GRATIS)

 verp/1  

/stuk98

Gratis
15 + 5

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
• Verdeeldoos van 100 stuks (90 + 10 GRATIS)

blauw  verp/1  

zwart  verp/1  

/stuk32

Gratis
90 + 10

Permanent marker Artline 
• 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

original
• 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

/stuk67
vanaf
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Presentatie en communicatie

Whiteboard
• Onderhoudsvriendelijk
• Frequent gebruik
• Magnetisch oppervlak in gelakt staal
• Metalen lijst
• Ft 90 × 60 cm

 verp/1  

/stuk00

Flip-overblok
• Blok van 30 blanco 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)
• Pak van 4 + 2 GRATIS

 verp/1  

/pak00

Gratis
4 + 2

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  

/stuk99

Starterskit voor whiteboards
• Inhoud:

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

 verp/1  

/stuk69

Andere 
formaten 

beschikbaar



Presentatie en communicatie

Whiteboardmarker Velleda 1741
• Ronde punt
• Schrijfbreedte: 2 mm
• Heldere kleuren
• Goed uitwisbaar, ook na enkele dagen
• Plastic houder
• Inkt op ketonbasis
• Etui van 8 stuks: zwart, blauw, rood, 

groen, roze, oranje, lichtblauw en paars

 verp/1  

/etui09

Zelfklevende magneetklem
• Magnetische klem voor notities, 

herinneringen, afspraken, enz.
• Zelfklevende bevestiging op gladde 

oppervlakken zoals kasten, koelkasten, 
glazen deuren, enz.

• Laat geen lijmresten achter bij het 
verwijderen

• Bevestig bovenaan of zijdelings, 
afhankelijk van de nodige ruimte

• Snel en gemakkelijk te gebruiken
• Ft: 60 × 17 mm (l x b)

zwart  verp/1  

donkerblauw  verp/1  

zilver  verp/1  

/stuk99 Zelfklevende magneetstrook
• Zelfklevende bevestiging op gladde 

oppervlakken zoals kasten, glazen 
deuren, whiteboards, enz.

• Laat geen lijmresten achter bij het 
verwijderen

• Bevestig bovenaan of zijdelings, 
afhankelijk van de nodige ruimte

• Bubbelvrije bevestiging aan beide 
zijden van glas

• Breedte: 17 mm

21 cm
zwart  verp/1  

donkerblauw  verp/1  

zilver  verp/1  

zwart  verp/1  

donkerblauw  verp/1  

zilver  verp/1  

/stuk99
vanaf

Zelfklevende magneetstrook op 
rol
• Magneetstrook op rol voor documenten 

op een formaat naar keuze, op maat te 
knippen

• Geringe opslagruimte door de beperkte 
afmetingen van de rol (diameter ca.  
22 cm)

• Zelfklevende bevestiging op gladde 
oppervlakken zoals kasten, glazen 
deuren, whiteboards, enz.

• Laat geen lijmresten achter bij het 
verwijderen

• Bevestig bovenaan of zijdelings, 
afhankelijk van de nodige ruimte

• Ft 5000 × 17 mm (l x b)

zwart  verp/1  

donkerblauw  verp/1  

zilver  verp/1  

/stuk30
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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
geel  verp/1  

rood  verp/1  

groen  verp/1  

blauw  verp/1  

grijs  verp/1  

zwart  verp/1  

Rug van 8 cm
geel  verp/1  

rood  verp/1  

groen  verp/1  

blauw  verp/1  

grijs  verp/1  

zwart  verp/1  

Ordner Recycolor
• Voor ft A4
• Milieuvriendelijk: uit Recycolor papier met PP buitenzijde
• Met zelfklevend rugetiket
• Met sleuven en metalen randbeschermers

Rug van 5 cm  verp/1   verp/10 verp/50

wit

geel

rood

bordeaux

paars

groen

blauw

grijs

zwart

Rug van 8 cm  verp/1   verp/10 verp/50

wit

geel

rood

bordeaux

paars

groen

blauw

grijs

zwart

/stuk23
vanaf

Ordner
• Voor ft A4
• Volledig uit PP
• Met verwisselbaar rugetiket
• Met rado sleuven, grijpring en metalen randbeschermers

Rug van 5 cm  verp/1   verp/10 verp/50

wit

geel

oranje

roze

rood

bordeaux

violet

paars

groen

turkoois

lichtblauw

blauw

donkerblauw

grijs

zwart

Rug van 8 cm  verp/1   verp/10 verp/50

wit

geel

oranje

roze

rood

bordeaux

violet

paars

groen

turkoois

lichtblauw

blauw

donkerblauw

grijs

zwart

/stuk39
vanaf

/stuk46



Klassement en archivering

Ordner Prem’Touch
• Voor ft A4
• Rug van 7 cm
• Uit stevig karton overtrokken met 

gewafeld en gecoat papier
• Met grijpgat, sleuven,  

randbeschermers en rugetiket
• Met robuust Prem’Touch mechanisme
• Met metalen versteviging  

aan de onderkant

framboos  verp/10  

turkoois  verp/10  

anijsgroen  verp/10  

blauw  verp/10  

geassorteerde 
kleuren: framboos, 
turkoois, anijsgroen 
en blauw

 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
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  

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  

/stuk12

Showalbum met halfharde 
omslag
• Voor ft A4
• Uit PP met wafelstructuur
• Met glasheldere tassen
• Met matte glanseffecten voor een 

premium uitstraling
• Halfharde omslag
• Geassorteerde kleuren: framboos, 

turkoois, anijsgroen en blauw

30 tassen  verp/12  

40 tassen  verp/12  

/stuk80
vanaf

• Voor ft A4 (31 × 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

gems  verp/10  

geel  verp/10  

rood  verp/10  

groen  verp/10  

blauw  verp/10  

grijs  verp/10  

/stuk55

/stuk29

verkrijgbaar per stuk



LEITZ WOW
SHOW YOUR COLOURS

Meer informatie: 
www.leitz.com/colours

Leitz WOW is dé design range om jouw persoonlijkheid uit te stralen en jouw stijl 
te laten zien. Met de inspirerende WOW producten zeggen we JA tegen een fijne 
werkplek. Dus SHOW YOUR COLOURS met Leitz WOW!

KOOP & 
WIN



Klassement en archivering

 Klemplaat WOW 
•  Voor ft 21 × 29,7 cm (A4)
• Capaciteit: 75 vel
• Uit polystyrol van hoge kwaliteit
• In levendige WOW-kleuren
• Ideaal voor het veilig 

bewaren van papier
• Stevige metalen klem houdt 

papier stevig op zijn plaats 

 wit   verp/ 1   

 geel   verp/ 1   

 roze   verp/ 1   

 paars   verp/ 1   

 groen   verp/ 1   

 ijsblauw   verp/ 1   

 blauw   verp/ 1   

 zwart   verp/ 1   

/stuk40 
  

 Klemplaat met omslag WOW 
•  Voor ft 21 × 29,7 cm (A4)
• Capaciteit: 75 vel, hoes voor 10 blad
• Uit PP-polyfoam van hoge kwaliteit
• In levendige WOW-kleuren 

met dubbel kleur effect
• Ideaal voor het veilig 

bewaren van papier
• Stevige metalen klem houdt 

papier stevig op zijn plaats
• Sterke hoes voor losse documenten 

en kleine voorwerpen 

 wit   verp/ 1   

 geel   verp/ 1   

 roze   verp/ 1   

 paars   verp/ 1   

 groen   verp/ 1   

 ijsblauw   verp/ 1   

 blauw   verp/ 1   

 zwart   verp/ 1   

/stuk19 
  

 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 

 
 wit   verp/ 10   

 geel   verp/ 10   

 roze   verp/ 10   

 paars   verp/ 10   

 groen   verp/ 10   

 ijsblauw   verp/ 10   

 blauw   verp/ 10   

 zwart   verp/ 10   

 geassorteerde 
kleuren: 1 x geel, 2 
x roze, 1 x paars, 2 x 
groen, 2 x ijsblauw en 
2 x blauw 

  verp/ 10   

 
 wit   verp/ 10   

 geel   verp/ 10   

 roze   verp/ 10   

 paars   verp/ 10   

 groen   verp/ 10   

 ijsblauw   verp/ 10   

 blauw   verp/ 10   

 zwart   verp/ 10   

 geassorteerde 
kleuren: 1 x geel, 2 
x roze, 1 x paars, 2 x 
groen, 2 x ijsblauw en 
2 x blauw 

  verp/ 10   

/stuk65 
  

 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 

 
 wit   verp/ 10   

 geel   verp/ 10   

 roze   verp/ 10   

 paars   verp/ 10   

 groen   verp/ 10   

 ijsblauw   verp/ 10   

 blauw   verp/ 10   

 zwart   verp/ 10   

 geassorteerde kleuren: 
wit, geel, roze, paars, 
groen, ijsblauw, blauw 
en zwart 

  verp/ 10   

 Rug van 8 cm
 wit   verp/ 10   

 geel   verp/ 10   

 roze   verp/ 10   

 paars   verp/ 10   

 groen   verp/ 10   

 ijsblauw   verp/ 10   

 blauw   verp/ 10   

 zwart   verp/ 10   

 geassorteerde kleuren: 
wit, geel, roze, paars, 
groen, ijsblauw, blauw 
en zwart 

  verp/ 10   

/stuk05 
  

 PC printbare Project 
Indexen WOW 
•  Ft A4+ (30,5 × 24,5 cm) 
• Afdrukbare inhoudsopgave 

op www.leitz.com/easyprint
• Sterk en duurzaam met 

heavy duty PP van 300 micron
• 11-gaatsperforatie 

 Zwart/wit
 5 tabs   verp/ 1   

 6 tabs   verp/ 1   

 10 tabs   verp/ 1   

 12 tabs   verp/ 1   

 20 tabs   verp/ 1   

 

 5 tabs   verp/ 1   

 6 tabs   verp/ 1   

 10 tabs   verp/ 1   

 12 tabs   verp/ 1   

 20 tabs   verp/ 1   

/stuk00 
  vanaf

verkrijgbaar per stuk
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Klassement en archivering

Numerieke tabbladen
• Ft A4
• Uit karton van 170 g/m²
• Met indexvel
• Met versterkte witte tabs
• Bedrukking in het zwart
• Recycleerbaar
• 11-gaatsperforatie

set 1–5  verp/50  

set 1–10  verp/25  

set 1–12  verp/25  

/stuk52
vanaf

Tabbladen jan-dec
• Ft A4
• Uit wit karton van 160 g/m²
• Met indexvel
• Met versterkte tabs
• Bedrukking in het zwart
• 12-delig
• 11-gaatsperforatie

Frans  verp/25  

Nederlands  verp/25  

/stuk01

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

 verp/15  

/stuk59

Neutrale tabbladen
• Ft A4
• Uit gerecycleerd manilla karton  

van 160 g/m²
• 11-gaatsperforatie
• Geassorteerde kleuren

5 tabs  verp/50  

6 tabs  verp/50  

10 tabs  verp/25  

12 tabs  verp/25  

/stuk37
vanaf

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
• Kleur: oranje

V-bodem  verp/25  

bodem 15 mm,  verp/25  

bodem 30 mm  verp/25  

V-bodem  verp/25  

bodem 30 mm  verp/25  

Tussenafstand 380 mm
V-bodem  verp/25  

bodem 30 mm  verp/25  

V-bodem  verp/25  

bodem 30 mm  verp/25  

/stuk18
vanaf

verkrijgbaar per stuk



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

 verp/100  

/stuk22

Klassement en archivering

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

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

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

/stuk33
vanaf

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

binnenft: 7,5 × 24,4 × 33,3 cm (b x h x d)  verp/20  

binnenft: 9,5 × 24,4 × 33,3 cm (b x h x d)  verp/20  

binnenft: 14,4 × 24,4 × 33,3 cm (b x h x d)  verp/20  

binnenft: 19,5 × 24,4 × 33,3 cm (b x h x d)  verp/20  

/stuk54
vanaf

• Binnenft: 35 × 29,3 × 37 cm (l x b x h)
• 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

 verp/10  

/stuk12

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

 verp/100  

/stuk14



18

Klassement en archivering

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 × 39 × 31 cm (l x b x h)
• Binnenft: 37 × 31 × 28 cm (l x b x h)

 verp/6  

/stuk99

Really Useful Box 19 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 10 hangmappen  

ft A4 met tussenafstand 330 mm
• Inhoud: 19 liter
• Buitenft: 39,5 × 25,5 × 29 cm (l x b x h)
• Binnenft: 31,5 × 20,5 × 27 cm (l x b x h)

 verp/1  

/stuk99

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 × 25,5 × 15,5 cm (l x b x h)
• Binnenft: 33,5 × 21 × 14 cm (l x b x h)

 verp/1  

/stuk99

Really Useful Box
• 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: 42 liter  
Buitenft: 52 × 44 × 31 cm (l x b x h)  
Binnenft: 40,5 × 36,5 × 28 cm (l x b x h)

 verp/5  

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
vanaf

Verkrijgbaar in 
verschillende 

formaten

15
,5

 c
m

31
 c

m

31
 c

m

25,5 cm

48 cm

44 cm

44 cm
39 cm

52 cm

31 cm

71 cm

25,5 cm

39,5 cm

39,5 cm

29 cm



Memoblokken, schriften en etiketten

Index Standaard
• Ultrasterk
• Herpositioneerbaar
• Ft 45 × 25 mm
• Blister van 50 tabs

geel  verp/1  

rood  verp/1  

/blister1,65

Index Smal
• Laat geen lijmresten na
• Ft 45 × 12 mm
• Blister van 4 × 35 tabs
• Geassorteerde kleuren

klassieke kleuren: rood, 
geel, blauw en groen  verp/1  

neonkleuren: groen, 
geel, oranje en roze  verp/1  

/blister2,38

Z-notes
• Zelfklevend
• Herpositioneerbaar
• Blok van 100 memoblaadjes
• Ft 76 × 76 mm
• Kleur: geel

 verp/1  

/stuk0,33

Extra Sticky Notes
• Blok van 90 memoblaadjes
• Ft 76 × 76 mm
• 70 g/m²

geel  verp/1  

geassorteerde 
neonkleuren: 2 x 
magenta, 2 x geel, 1 x 
groen en 1 x blauw, pak 
van 6 stuks

 verp/1  

Notes
• Blok van 100 memoblaadjes
• Laat geen lijmresten na
• Kleur: geel

ft 38 × 51 mm, pak 
van 12 blokken  verp/1  

ft 76 × 76 mm  verp/1  

ft 76 × 127 mm  verp/1  

/pak0,21
vanaf

Cursusblok
• 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  

/stuk1,09

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® NEW YORK COLLECTIE!
NIEUW

/stuk0,39
vanaf

/pak7,69 /pak7,39 /pak9,70

verkrijgbaar per stuk

pak van 6 blokken
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Memoblokken, schriften en etiketten

International Meetingbook
• Optik papier van 80 g/m²
• Met 80 uitscheurbare vellen om  

snel en makkelijk op te bergen
• Elastomap met 3 kleppen achterin  

voor het veilig vervoeren en  
opbergen van losse documenten

• 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 × 21 cm (A5), 10-gaatsperforatie
gelijnd  verp/5  

geruit 5 mm  verp/5  

Ft 17,6 × 25 cm (B5)
gelijnd  verp/5  

geruit 5 mm  verp/5  

Ft 24 × 29,7 cm (A4+), 4-gaatsperforatie
gelijnd  verp/5  

geruit 5 mm  verp/5  

/stuk7,70
vanaf

International Managerbook
• Ft A4+ (23,3 × 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 liniaal, 5 verplaatsbare  

tabbladen en opbergvak
• Met scanfunctie
• Compatibel met Scribzee app

 verp/5  

/stuk10,87

Klemplaat PP
• Plaat van  

onbreekbaar PP
• Metalen vlakke klem,  

zilverkleurig
• Met ophangoog
• Klemwijdte: 1 cm
• Plaatdikte: 0,3 cm
• Kleur: niet-transparant zwart

voor ft A5, staand  verp/1  

voor ft A4, staand  verp/1  

voor ft A4, liggend  verp/1  

voor ft A3, liggend  verp/1  

/stuk2,19
vanaf

Witte etiketten
• Voor kopieermachines,  

laser- en inkjetprinters
• Doos van 100 vel
• Ft 21 × 29,7 cm (A4)

Rechte hoeken
ft 38 × 21,2 mm, 6.500 
stuks, 65 per vel (1283)  verp/1  

ft 70 × 25,4 mm, 3.300 
stuks, 33 per vel (1270)  verp/1  

ft 70 × 35 mm, 2.400 
stuks, 24 per vel (1272)  verp/1  

ft 70 × 37 mm, 2.400 
stuks, 24 per vel (1273)  verp/1  

ft 105 × 37 mm, 1.600 
stuks, 16 per vel (1274)  verp/1  

ft 105 × 40 mm, 1.400 
stuks, 14 per vel (1275)  verp/1  

ft 105 × 57 mm, 1.000 
stuks, 10 per vel (1278)  verp/1  

ft 105 × 74 mm, 800 
stuks, 8 per vel (1279)  verp/1  

ft 210 × 297 mm (A4), 
100 stuks, 1 per vel 
(1281), met 1 rugsplit

 verp/1  

/doos15,30

Ronde hoeken
ft 63,5 × 38,1 mm, 2.100 
stuks, 21 per vel (2414)  verp/1  

ft 63,5 × 46,6 mm, 1.800 
stuks, 18 per vel (2415)  verp/1  

ft 64 × 33,9 mm, 2.400 
stuks, 24 per vel (2409)  verp/1  

ft 99,1 × 34 mm, 1.600 
stuks, 16 per vel (2418)  verp/1  

ft 99,1 × 38,1 mm, 1.400 
stuks, 14 per vel (2419)  verp/1  

ft 99,1 × 67,7 mm, 800 
stuks, 8 per vel (2420)  verp/1  

ft 99,1 × 93,1 mm, 600 
stuks, 6 per vel (2421)  verp/1  

ft 99,1 × 139 mm, 400 stuks, 
4 per vel (2422)  verp/1  

ft 199,6 × 144,5 mm, 200 
stuks, 2 per vel (2423)  verp/1  

ft 199,6 × 289,1 mm, 100 
stuks, 1 per vel (2412)  verp/1  

Ronde etiketten  
in etui
• Permanent

Diameter: 8 mm, 96 per vel
wit, 480 stuks, (1183)  verp/10  

geel, 288 stuks, (2044)  verp/10  

blauw, 288 stuks, (2045)  verp/10  

rood, 288 stuks, (2046)  verp/10  

groen, 288 stuks, (2047)  verp/10  

(2079)  verp/10  

(2080)  verp/10  

geassorteerde kleuren, 
288 stuks, (2092)  verp/10  

Diameter: 10 mm, 315 stuks, 63 per vel
geel (2051)  verp/10  

blauw (2052)  verp/10  

rood (2053)  verp/10  

groen (2054)  verp/10  

Diameter: 13 mm, 175 stuks, 35 per vel
geel (2055)  verp/10  

blauw (2056)  verp/10  

rood (2057)  verp/10  

groen (2058)  verp/10  

Diameter: 19 mm, 100 stuks, 20 per vel
geel (2063)  verp/10  

blauw  (2064)  verp/10  

rood (2065)  verp/10  

groen (2066)  verp/10  

/etui0,50

                

verkrijgbaar per stuk



Kantoormachines

Papiervernietiger Shredstar S5
• Gebruik: privé / klein kantoor 
• Invoerbreedte: 220 mm 
• Capaciteit: 5 vel
• Strip Cut
• Snit: 6 mm 
• Ft 31 × 35 × 21 cm 
• Veiligheidsniveau: P-2 
• Capaciteit uitneembare opvangbak: 12 l 
• Kleur: wit/zilverkleurig

 verp/1  

/stuk99

Recupel (BE): +EUR 0,041

Papiervernietiger Shredstar X10
• Gebruik: privé / klein kantoor 
• Invoerbreedte: 220 mm 
• Capaciteit: 10 vel
• Cross Cut 
• Snit: 4,5 × 30 mm
• Vernietigt kredietkaarten, CD’s/DVD’s, nietjes en paperclips 
• Ft 34,5 × 44,5 × 24,5 cm 
• Veiligheidsniveau: P-4
• Capaciteit uitneembare opvangbak: 20 l 
• Kleur: wit/zilverkleurig

 verp/1  

/stuk00

Recupel (BE): +EUR 0,041

Papiervernietiger AutoMax 100M
• Invoerbreedte: 220 mm
• Capaciteit: 10 vel
• Cross cut
• Snit: 4 × 10 mm
• Vernietigt kredietkaarten, nietjes en paperclips
• Uitneembare opvangbak van 32 l
• Veiligheidsniveau P-4
• Kleur: zwart

 verp/1  

/stuk159
Recupel (BE): +EUR 0,100

Papiervernietiger Shredstar X13
• Gebruik: werkplek / kantoor 
• Invoerbreedte: 230 mm 
• Capaciteit: 13 vel
• Cross Cut
• Snit: 4 × 37 mm
• Vernietigt kredietkaarten, CD’s/DVD’s, nietjes en paperclips 
• Ft 39 × 59,5 × 30 cm 
• Veiligheidsniveau: P-4
• Capaciteit uitneembare opvangbak: 23 l 
• Kleur: wit/zilverkleurig

 verp/1  

/stuk129
Recupel (BE): +EUR 0,100

Geschenkbon  
t.w.v € 20

eu.hsm.eu/nl/voucher-promotion

Geschenkbon  
t.w.v € 30

eu.hsm.eu/nl/voucher-promotion



Kantoormachines
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Lamineermachine Saturn 3i
• Voor ft A4
• Geschikt voor regelmatig gebruik  

in een thuiskantoor of klein kantoor
• 
• 
• InstaHeat Technologie
• 
• Lamineerproces stopt meteen  

• 

 
van inactiviteit

• Inclusief een starterspakket met  

• 
• 

 

00

Recupel (BE): +EUR 0,041

Lamineermachine Jupiter 2
•  

 
past hierop lamineerinstellingen aan

•  

• 
•  

•  

• Simpele gebruikersinterface met 
 

•  
 

• 

 
veilig is om aan te raken

• 

 

176
Recupel (BE): +EUR 0,100

Lamineerhoes
• 
• 

• 
• 

 

 

 

 

69
vanaf

Inbindmachine Pulsar +300
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

 

109

Omslagen uit transparante PVC
• 
•  

• 
• Geschikt voor alle soorten 

• 

 

 

 

 

 

79
vanaf
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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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Plakband Scotch® Magic™ Tape
• Onzichtbaar
• Beschrijfbaar
• Op fotokopieën is er van de plakband 

geen spoor te vinden
• Ft 19 mm x 33 m
• Doos met 1 rolletje

 verp/1  verp/12 

/stuk89
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  

/stuk

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

wit  verp/6  

geel  verp/6  

rood  verp/6  

groen  verp/6  

blauw  verp/6  

bruin  verp/6  

grijs  verp/6  

zwart  verp/6  

transparant  verp/6  

transparant geel  verp/6  

transparant oranje  verp/6  

transparant groen  verp/6  

transparant blauw  verp/6  

/stuk

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 × 19,5 × 19 cm (b x d x h)
• Ft laden: 23,5 × 16–18 × 5 cm  (b x d x h)

wit  verp/1  

wit/roze  verp/1  

wit/groen  verp/1  

wit/hemelsblauw  verp/1  

zwart  verp/1  

/stuk

Kantoormateriaal



Kantoormateriaal

 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 

 wit/geel   verp/ 1   

 wit/roze   verp/ 1   

 wit/paars   verp/ 1   

 wit/groen   verp/ 1   

 wit/ijsblauw   verp/ 1   

 wit/blauw   verp/ 1   

 wit/grijs   verp/ 1   

 wit/zwart   verp/ 1   

/stuk79 
  

 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 × 33,6 × 4,9 cm (b x d x h) 

 wit/geel   verp/ 4   

 wit/roze   verp/ 4   

 wit/paars   verp/ 4   

 wit/groen   verp/ 4   

 wit/ijsblauw   verp/ 4   

 wit/blauw   verp/ 4   

 wit/antraciet   verp/ 4   

 wit/zwart   verp/ 4   

/stuk49 
  

 Tijdschriftenhouder WOW 
•  Voor ft A4
• Uit polystyreen
• Metallic kleuren met een glanzende afwerking
• Stevig en van hoge kwaliteit
• Ft 7,5 × 25,8 × 31,2 cm (b x d x h) 

 wit   verp/ 6   

 geel   verp/ 6   

 roze   verp/ 6   

 paars   verp/ 6   

 groen   verp/ 6   

 ijsblauw   verp/ 6   

 blauw   verp/ 6   

 zwart   verp/ 6   

/stuk29 
  

 Papiermand WOW 
•  Robuuste papiermand 
• Metallic hoogglanskleuren
• Stapelbaar
• Inhoud: 15 liter 

 wit   verp/ 1   

 geel   verp/ 1   

 roze   verp/ 1   

 paars   verp/ 1   

 groen   verp/ 1   

 ijsblauw   verp/ 1   

 blauw   verp/ 1   

 zwart   verp/ 1   

/stuk59 
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Kantoormateriaal

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

wit/geel  verp/1  

wit/roze  verp/1  

wit/paars  verp/1  

wit/groen  verp/1  

wit/ijsblauw  verp/1  

wit/blauw  verp/1  

wit/grijs  verp/1  

wit/zwart  verp/1  

/stuk89

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 × 27,2 × 31,8 cm (b x d x h)

wit/geel  verp/4  

wit/roze  verp/4  

wit/paars  verp/4  

wit/groen  verp/4  

wit/ijsblauw  verp/4  

wit/blauw  verp/4  

wit/antraciet  verp/4  

wit/zwart  verp/4  

/stuk29

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 × 10 × 10,1 cm (b x d x h)

wit/geel  verp/4  

wit/roze  verp/4  

wit/paars  verp/4  

wit/groen  verp/4  

wit/ijsblauw  verp/4  

wit/blauw  verp/4  

wit/antraciet  verp/4  

wit/zwart  verp/4  

/stuk89

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 × 10,1 × 2,8 cm (b x d x h)

wit/roze  verp/1  

wit/groen  verp/1  

wit/blauw  verp/1  

wit/antraciet  verp/1  

wit/zwart  verp/1  

/stuk99

Recupel (BE): +EUR 0,010



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 doos Lipton  
Yellow Label Tea
Surf naar onze Calipage webshop. 
Bij een bestelling van minimaal 75 euro  
ontvangt u éénmalig GRATIS Lipton Yellow  
Label Tea, Black Tea, doos van 25 zakjes.

ref. 

*Aanbieding geldig vanaf 13/01/2020 t.e.m. 15/03/2020 of zolang de voorraad strekt.  
Niet terugbetaalbaar in contanten. Bestelling excl. BTW en taksen en met uitzondering  
van postzegels.


