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Facility

Toiletpapier Bio Tech
• Biologisch actief toiletpapier dat 

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

2-laags,  
patroon: honingraat

 verp/1  

3-laags,  
patroon: bloemen

 verp/1  

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

 verp/1  

/pak19

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

 verp/1  

/pak19

Toiletpapier Soft Premium
• Voor dispenser (ref. 557000T)
• Systeem: T4
• 4-laags
• 153 vel per rol
• Lengte: 19 m
• Pak van 6 rollen
• Kleur: wit

 verp/1  

/pak49

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
• Geur: waterval

 verp/1  

/stuk42

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

 verp/6  

/stuk40

verkrijgbaar per stuk

Handzeep Flo
• Ecologische handzeep voor milde 

reiniging van de handen
• Bloemenparfum
• Voor professioneel gebruik

 verp/1  

 verp/1  

/stuk99
vanaf

/pak99
vanaf
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Facility

Handdoeken
• Z-vouw
• 2-laags witte handdoeken gevouwen
• Zuinig: het ene doekje trekt het andere 

vooruit
• Milieuvriendelijk productieproces
• Voor handdoekdispenser ref. 431102, 

431152 en 431101
• Pak van 199 handdoeken
• Ft 24 × 21 cm
• Kleur: wit

 verp/16  

/pak99

Handdoeken Multifold
• 2-lagig
• Multifold
• Ft 24 × 20,6 cm
• Pak van 150 stuks
• Cellulose

 verp/25  

/pak59

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

 verp/1  

/pak99

Handdoek
• Ft 48 × 54 mm
• Kleur: blauw/wit

 verp/6  

/stuk15

Toiletblok Ocean Fresh
• Voor een optimale hygiëne  

van het toilet
• Reinigt, verfrist en vermijdt kalkopbouw
• Aangenaam geparfumeerd
• Blokje van 40 g
• Op blister

 verp/1  

/stuk23

Toiletborstelset
• Kleur: wit

 verp/1  

/stuk39Vaatwastabletten
• Voorkomt kalkaanslag en vlekvorming
• Voorkomt glas- en metaalcorrosie
• Ontvet krachtig
• Toepasbaar voor huishoudelijke en 

industriële machines
• Niet getest op dieren
• Doos van 68 stuks

 verp/1  

/doos90

verkrijgbaar per stuk



Facility

Toiletreiniger met javel
• Sterke sanitairreiniger voor een intense 

en hygiënische reiniging
• Flacon van 750 ml

 verp/1  

/stuk49

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

 verp/1  

/stuk49

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

 verp/1  

/stuk48

Verpakkingsplakband  
Ultra Strong
• Ft 50 mm 66 m
• Uit PVC
• Kan gemakkelijk en geluidloos  

afgerold worden
• Voor het sluiten van lichte tot 

middelzware verzenddozen
• UV-bestendig
• Op water gebaseerde acrylaatkleefstof
• Inzetbaar op alle gebruikelijke  

afrol- en verpakkingsmachines
• Geschikt voor dozen tot 50 kg

bruin  verp/6  

transparant  verp/6  

verkrijgbaar per stuk

Desinfectiemiddel  
Viro Effect
• Desinfectiemiddel  

voor de handen
• Zeer sterk reinigend  

vermogen
• Op basis van  

natriumhypochloriet 
• Strijd en biedt  

bescherming tegen  
met bacteriën en virussen

• Voor beroepsmatig- en 
consumentengebruik

• Met doseerdop
• Geschikt voor gebruik in industrie, 

gezondheidszorg en in het  
dagelijkse leven

 verp/1  

/stuk95

/stuk34

Vloersticker
• Eenvoudig de vloer markeren zodat 

mensen op de hoogte worden gebracht 
dat ze 1,5 meter afstand van elkaar 
dienen te bewaren.

• Geschikt voor alle ondergronden.
• Ft 8 × 80 cm
• Kleur: geel/zwart

 verp/1  

/stuk26
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Facility

Knoopcellen Electronics
• Blister van 2 stuks

LR44, 1,5 V  verp/1  

DL/CR 2032, 3 V  verp/1  

/blister29
vanaf

Bebat (BE): +EUR 0,057 × 2
Stibat (NL): +EUR 0,002 × 2

Batterijen Security
• 8LR932, 12V
• Blister van 2 stuks

 verp/1  

/blister35

Bebat (BE): +EUR 0,057 × 2
Stibat (NL): +EUR 0,017 × 2

Batterijen Max
• Niet oplaadbaar
• Op blister (8 + 4 stuks gratis)

AAA  verp/1  

AA  verp/1  

Bebat (BE): +EUR 0,057 × 12
Stibat (NL): +EUR 0,017 × 12

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

Recupe (BE)l: +EUR 0,100

Geldtelweegschaal
• Telt munten, bankbiljetten,  

muntrollen, bankbiljetbundels
• 13 valuta voorgeïnstalleerd:  

EUR, USD, GBP, CHF, PLN, HUF, SEK, 
NOK, DKK, BGN, CZK, RON, AUD

• Real-time klok
• Werkt geluidloos
• Auto Add functie: telt automatisch 

de getelde munten/bankbiljetten 
op bij het totaal nadat deze van het 
geldplatform verwijderd worden

• Auto Next functie: automatisch 
overschakelen op de volgende te 
tellen denominatie nadat de munten/
bankbiljetten van het geldplatform 
verwijderd worden

• Bank functie: geef een kassa-
startwaarde in, deze wordt vervolgens 
van de totaal telling afgetrokken

• Send/Print functie: exporteer de 
telresulaten naar computer

 verp/1  

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

Kassalade 4141 Low en  
Medium Duty
• Elektrische en Easy-Push opening
• Verwijderbaar en aanpasbaar 

compartiment voor 8 muntsoorten
• Inclusief afroomgleuf voor bankbiljetten 

met hoge waarde en waardepapieren
• Ft 41 × 41,5 × 11,5 cm (b x d x h)
• Voltage: 12 V/24 V

 verp/1  

/stuk00

Recupel (BE): +EUR 0,100

/blister99

8 + 4
GRATIS



Facility

Frisdranken
• Blikje van 33 cl

Pak van 24 stuks
Fanta Orange  verp/1  

Fanta Zero 
Orange

 verp/1  

Fanta Zero Lemon  verp/1  

Sprite  verp/1  

Pak van 30 stuks
Coca Cola  verp/1  

Coca Cola Light  verp/1  

Frisdranken Ice Tea
• Blikje van 33 cl
• Pak van 24 stuks

Ice Tea Peach  verp/1  

Ice Tea Green  verp/1  

/pak99

/pak49
vanaf

Water
• Natuurlijk mineraalwater van  

Spa Reine met een vleugje smaak
• Zonder calorieën of suikers
• Fles van 50 cl
• Pak van 24 stuks

1 x Spa Subtile water 
framboos-apple,  
pak van 24 stuks (ref. 
51757) + 1 x GRATIS 
“houten onderleggers” 
(ref. GADGET)

 verp/1  

1 x Spa Subtile water 
limoen-jasmijn,  
pak van 24 stuks (ref. 
51758) + 1 x GRATIS 
“houten onderleggers”  
(ref. GADGET)

 verp/1  

Water Spa
• Flesje van 50 cl
• 0 Kcal

1 x  Spa Touch  
of lemon water,  
pak van 24 stuks (ref. 
51886) + 1 X GRATIS 
“houten onderleggers” 
(ref. GADGET)

 verp/1  

1 x Spa Touch  
of grapefruit water,  
pak van 24 stuks (ref. 
51876) + 1 x GRATIS 
“houten onderleggers”  
(ref. GADGET)

 verp/1  

/pak38

/pak61

Houten  
onderleggers 

GRATIS
Houten  

onderleggers 
GRATIS

Houten  
onderleggers 

GRATIS

/pak61

Limonade
• Niet-bruisende limonade met 

aromatische smaak
• Verfrissend met een laag caloriegehalte 

en gemaakt met 100% ingrediënten van 
natuurlijke oorsprong

• Zonder kunstmatige zoetstoffen,  
zonder kunstmatige kleurstoffen  
en zonder bewaarmiddelen

• Fles van 50 cl
• 

1 x Spa Duo limonade 
limoen-gember,  
pak van 24 stuks (ref. 
51836) + 1 x GRATIS 
“houten onderleggers”  
(ref. GADGET)

 verp/1  

1 x  Spa Duo limonade 
perzik-appel,  
pak van 24 stuks (ref. 
51854) + 1 x GRATIS 
“houten onderleggers”  
(ref. GADGET)

 verp/1  
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Technology

Draadloze muis Valumouse
• Draadloos
• 2 toetsen
• 1 AA batterij (meegeleverd)
• Plug & Play met draadloze  

USB-ontvanger
• PC en Mac-compatibel
• Kleur: zwart

 verp/1  

/stuk90

Bebat (BE): +EUR 0,057
Stibat (NL): +EUR 0,017
Recupel (BE): +EUR 0,041

Draadloze muis Pro Fit
• Ergonomisch ontwerp voor 

rechtshandigen
• Ideaal voor desktopcomputers  

en mobiele apparaten
• Met nano-ontvanger die  

werkt bij 2,4 GHz
• Optische sensor biedt nauwkeurige, 

responsieve cursorbesturing
• Werkt op 2 AAA-batterijen (bijgeleverd)
• Kleur: grijs

 verp/1  

/stuk99

Bebat (BE): +EUR 0,057 × 2
Stibat (NL): +EUR 0,017 × 2
Recupel (BE): +EUR 0,041

Muismat
• Duurzame polyester bovenzijde  

biedt verbeterde tracking
• Rubberen antislip onderzijde
• Ft 241 × 203 × 6 mm
• Kleur: zwart

 verp/1  

/stuk50

Muismat Economy
• Antislip onderkant van 5 mm
• Polyesteroppervlak
• Kleur: blauw

 verp/1  

/stuk99

Muismat met polssteun  
Crystals Gel
• Ergonomische polssteun van 

transparante gel 
• Vlekbestendig, schoon te vegen met 

een vochtige doek
• Voor optische muizen
• Kleur: zwart

 verp/1  

/stuk99

Documentenhouder Go Read
• Medium formaat
• Draagkracht: 5 kg
• Ft 540 × 275 × 115–290 mm
• Uit acryl
• Stijlvolle, in hoek instelbare 

documentenhouder 
• Reduceert ongezonde bewegingen  

van hoofd en nek
• Stimuleert een rechte werkhouding  

bij gebruik van documenten
• Kleur: transparant

 verp/1  

/stuk00



Technology

Concepthouder
• Economisch en functioneel ontwerp
• Hoogwaardige kunststof 
• Met verstelbare leeshoek
• Voor maximaal 125 vellen papier
• Kleur: zwart

 verp/1  

/stuk99

Beeldschermhouder
• Voor schermen tot max. 36 kg
• Hoogte in 5 posities instelbaar  

min. 50 tot 100 mm
• Antislip onderkant voetjes voor 

stabiliteit op elk oppervlak
• Zonder basis
• 

 verp/1  

/stuk99

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 × 210 × 3 mm
• Voor laptops tot 22 inch
• Uit vliegtuigaluminium

wit  verp/1  

zilver  verp/1  

/stuk99

Voetensteun antislip
• Gemaakt van slagvast polystyreen
• Het plateau is kantelbaar (0- 20 graden) 

om zo de ideale hoek te bereiken
• Ft 45 × 35 cm
• Antislip onderzijde voor goede 

stabiliteit
• Kleur: zwart

 verp/1  

/stuk99

Schrijfmap Massa
• Voor ft A4
• Gemarmerde uitvoering
• Met A4 opbergvak aan de buitenzijde
• Binnenafwerking: met ringmechaniek, 

rekenmachine op zonne-energie, 
notablok, pennenhouder, A4 opbergvak, 
2 compartimenten met ritssluiting  
en 5 visitekaarthouders

• Uit kunstleer
• Buitenformaat: 34 × 27 × 4 cm
• Kleur: bruin

 verp/1  

/stuk39

Recupel (BE): +EUR 0,041
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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. 



Memoblokken en schriften

Post-it® Extreme Notes
 •  Kleven op ruwe oppervlakken  

•  Waterbestendig, duurzaam en beschrijfbaar 

•  Geschikt voor zowel binnen als buiten,  
in warme en koude omgevingen. 

•  Vervaardigd uit ultrasterk  
Dura-Hold™ papier en lijm

•  Verwijderen zonder sporen

Niet aanbevolen voor gebruik op papier of met gelpennen.

COMMUNICEREN IN 
ZWARE OMSTANDIGHEDEN 
IS NU NOG MAKKELIJKER

BINNEN/BUITEN WARM/KOUD NAT

Product ref. Omschrijving Formaat Blokken/Blaadjes Prijs

2211760 Post-it® Extreme Notes (Geel/Groen/Oranje) 76 x 76 mm 3 blokken x 45 blaadjes € 5,29

2211800 Post-it® Extreme Notes (Geel/Groen/Oranje/Blauw) 76 x 76 mm 12 blokken x 45 blaadjes € 18,99

2211780 Post-it® Extreme Notes (Groen/Geel of Groen/Oranje) 114 x 171 mm 2 blokken x 25 blaadjes € 8,69

182211800

2211760

2211780
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Memoblokken en schriften

Super Sticky Meeting Notes
• Ft 149 × 200 mm
• Ideaal voor verticale en “moeilijke” 

oppervlakken
• Blok van 45 memoblaadjes
• Pak van 4 blokken 
• Geassorteerde kleuren: groen, geel, 

oranje en roze

 verp/1  

/stuk29

Gekleurde notes
• Blok van 100 memoblaadjes
• Pak van 12 blokken
• Geassorteerde neonkleuren: geel, roze, 

groen en oranje

ft 76 × 76 mm  verp/1  

ft 76 × 127 mm  verp/1  

/pak79
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  

/stuk05

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  

ft 76 × 51 mm  verp/1  

ft 76 × 101 mm  verp/1  

/pak21
vanaf

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

gelijnd  verp/10  

geruit 5 mm  verp/10  

commercieel 
geruit  verp/10  

/stuk49

verkrijgbaar per stuk

Super Sticky  
Notes voordeelpak
• Blok van 90 memoblaadjes
• Ft 76 × 76 mm
• Geassorteerde kleuren:  

neonoranje, neongroen, fuchsia  
en mediterraanblauw

1 x Post-it Super Sticky 
Notes, pak van 21 + 3 
gratis (ref. SSCOLCA) 1 x 
GRATIS “BEACH SOFA”

 verp/1  

BEACH SOFA 
GRATIS

/pak99



Memoblokken en schriften

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  

/stuk12

Schrift Bio
• Papier van 90 g/m²
• 144 bladzijden (72 vel)
• Ringen gemaakt uit maïs
• Volledig biologisch afbreekbaar 
• Met rode kantlijn
• Kleur: bruin

gelijnd  verp/10  

geruit 4 × 8 mm  verp/10  

commercieel 
geruit  verp/10  

gelijnd  verp/10  

commercieel 
geruit 4 × 8 mm  verp/10  

geruit  verp/10  

/stuk59
vanaf

International  
Notebook
• Optik papier van 80 g/m²
• Met 80 uitscheurbare vellen om snel en 

makkelijk op te bergen
• Kaft van stevig karton, om langdurig en 

intensief te gebruiken
• Met scanfunctie
• Compatibel met Scribzee app

gelijnd  verp/5  

geruit 5 mm  verp/5  

gelijnd  verp/5  

geruit 5 mm  verp/5  

/stuk09
vanaf

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

en makkelijk te kunnen opbergen
• Met verplaatsbaar tabblad;  

om snel en makkelijk de laatste  
notities terug te vinden

• Met opbergvak voorin; om losse 
documenten, visitekaartjes, enz.  
tijdelijk te kunnen opbergen

• Met scanfunctie
• Compatibel met Scribzee app

gelijnd  verp/5  

geruit 5 mm  verp/5  

gelijnd  verp/5  

geruit 5 mm  verp/5  

/stuk79
vanaf

Schrift School
• Optik papier van 90 g/m²
• Laat geen inkt door,  

zelfs als je schrijft met vulpen
• 
• Ronde hoeken om ezelsoren  

te voorkomen
• Geassorteerde kleuren:  

zwart, aqua, rood en blauw

 

gelijnd, met kantlijn  verp/10  

geruit 5 mm  verp/10  

gelijnd, met kantlijn  verp/5  

geruit 5 mm  verp/5  

commercieel geruit  verp/5  

gelijnd, met kantlijn  verp/10  

geruit 5 mm  verp/10  

geruit 10 mm  verp/10  

commercieel geruit  verp/10  

gelijnd, met kantlijn  verp/5  

geruit 5 mm  verp/5  

commercieel geruit  verp/5  

/stuk24
vanaf

Schrijfmap Excellent de Luxe
• Uit lederlook materiaal
• 4 grote insteekvakken
• 2 kleine transparante insteekvakken
• Met schrijfblok en 2 pennenhouders
• Met ritssluiting
• Ft 25 × 34 cm
• Kleur: zwart

 verp/1  

/stuk99

verkrijgbaar per stuk
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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

gelijnd  verp/5  

geruit 5 mm  verp/5  

gelijnd  verp/5  

geruit 5 mm  verp/5  

gelijnd  verp/5  

geruit 5 mm  verp/5  

/stuk19
vanaf

Kopieerpapier Essential
• Papier van 80 g/m²
• Witheid: 146 CIE
• Voor kopieertoestellen,  

laser- en inkjetprinters
• Ideaal voor zwart-wit afdrukken
• Pak van 500 vel
• Ft 21 × 29,7 cm (A4)

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

/pak19
vanaf

• 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/200

/pak95
vanaf

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

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

vanaf

• Premium papier voor haarscherp 
afdrukken

• Papier van 80 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/20  verp/50 verp/100 verp/200/pak29
vanaf

verkrijgbaar per stuk



Meubilair

Bureaustoel Lady Sitness
• Aanpasbare hoogte
• Ergonomisch (Body Balance Tec: 

zitting driedimensionaal beweegbaar, 
orthopedische zitting)

• Verschillende posities mogelijk
• Speciaal afgestemd op de zitbehoefte 

van vrouwen
• Zithoogte: 39 – 49 cm
• Zitbreedte: 48 cm
• Zitdiepte: 48 cm
• Rughoogte: 57 cm
• Inclusief set wielen
• Kleur: zwart

 verp/1  

/stuk219

Bureaustoel Top Pro 1
• Traploze zithoogte-instelling  

met Toplift (TÜV getest)
• Ergonomische, contourgevormde 

rugleuning met ingebouwde 
lendensteun

• Verstelbaar in de hoogte en diepte
• Zithoogte: 42 – 54 cm
• Zitbreedte: 46 cm
• Zitdiepte: 45 cm
• Rughoogte: 45 cm
• Gemakkelijk te monteren
• Inclusief set wielen
• Kleur: zwart

 verp/1  

/stuk00

Directiestoel TD Lux 10
• Aanpasbare hoogte
• Verchroomde lederen armleuningen
• Rugsteun uit leder, achter- en zijkant  

in gelijkaardige lederlook
• Holle zitting met knierol
• Zithoogte: 42 – 51 cm
• Zitbreedte: 48 cm
• Zitdiepte: 50 cm
• Rughoogte: 70 cm
• Gemakkelijk te monteren
• Inclusief set wielen
• Kleur: zwart

 verp/1  

/stuk259

Bureaustoel Point 70
• Traploze zithoogte-instelling  

met Toplift (TÜV getest)
• Contourgevormde rugleuning  

met ingebouwde lendensteun
• Speciale ergonomische zitting,  

met bekkensteun
• Zithoogte: 41 – 53 cm 
• Zitbreedte: 45 cm 
• Zitdiepte: 45 cm 
• Rughoogte: 57 cm
• Gemakkelijk te monteren
• Inclusief set wielen
• Kleur: zwart

 verp/1  

/stuk00



16

Meubilair

• 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 × 100 cm
• Kleur: zwart

 verp/1  

/stuk99

 

• 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 × 90 cm
• Kleur: zwart

 verp/1  

/stuk99

• Uit transparante polycarbonaat
• Brandbestendig
• 100 % recycleerbaar
• Volledig vrij van toxische chemicaliën
• Rechthoekig
• Voor harde oppervlakken
• Ft 120 × 150 cm
• Dikte: 2,3 mm

 verp/1  

/stuk99

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 

 
2 legplanken

lichtgrijs  verp/1  

antracietkleurig  verp/1  

zwart  verp/1  

zilverkleurig  verp/1  

 
4 legplanken

lichtgrijs  verp/1  

antracietkleurig  verp/1  

zwart  verp/1  

zilverkleurig  verp/1  

/stuk

vanaf



• Voor ft A3
• 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
• Ft 10,48 × 53,18 × 14,61 cm
• Kleur: grijs/zwart

 verp/1  

/stuk00

Recupel (BE): +EUR 0,041
 

• Invoerbreedte: 230 mm
• Capaciteit: 12 pagina’s
• Type cut: Micro Cut
• Snit: 2 × 12 mm
• Vernietigt kredietkaarten, nietjes en 

paperclips
• Ft 35,6 × 52,7 × 25,4 cm
• Veiligheidsniveau: P-5
• Capaciteit uitneembare opvangbak: 22 l
• Kleur: wit

 verp/1  

/stuk194
Recupel (BE): +EUR 0,100

• Beschermt uw documenten tegen 
vloeistoffen, vocht, vuil en stof

• Scheurbestendig
• Pak van 100 stuks

ft A4, 216 × 303 mm  verp/1  

ft A3, 303 × 426 mm  verp/1  

ft A5, 154 × 126 mm  verp/1  

ft A4, 216 × 303 mm  verp/1  

ft A3, 303 × 426 mm  verp/1  

ft 54 × 86 mm  verp/1  

ft 67 × 99 mm  verp/1  

ft A7, 80 × 111 mm  verp/1  

ft A5, 154 × 126 mm  verp/1  

ft A4, 216 × 303 mm  verp/1  

ft A3, 303 × 426 mm  verp/1  

/pak80
vanaf

• Ideaal voor rapporten waarvan de 
voorpagina zichtbaar moet zijn

• Mors- en scheurbestendig
• Geschikt voor alle soorten 

inbindmappen
• Ft A4
• Pak van 100 stuks

180 micron  verp/1  

200 micron  verp/1  

200 micron, 
gerecycleerd  verp/1  

250 micron  verp/1  

300 micron  verp/1  

/pak45
vanaf

 
MS-88TER II
• LCD-display met 8 cijfers
• Muntconversie 
• BTW-berekening
• %-berekening
• Toets wijziging plus-/minteken
• Onafhankelijk geheugen
• Scheiding van de duizendtallen
• Toets voor snelle correctie
• Ft 2.9 × 10.3 × 14.7 (h x b x d)
• Werkt op zonnecellen en batterijen (1 x 

LR54 bijgeleverd)

 verp/1  

/stuk99

Bebat (BE): +EUR 0,057
Stibat (NL): +EUR 0,002
Recupel (BE): +EUR 0,041

• Gekanteld SuperView-display met  
8 grote cijfers (14 mm)

• Groot toetsenbord
• Percentagetoets
• Toets voor wijziging plus-/minteken
• Vierkantsworteltoets
• BTW-berekening
• Ft 2.6 × 12.1 × 14 cm (h x b x d)
• Werkt op zonnecellen en batterijen  

(1 x LR54 bijgeleverd)

 verp/1  

/stuk

Bebat (BE): +EUR 0,057
Stibat (NL): +EUR 0,002
Recupel (BE): +EUR 0,041

• Tot 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  

/stuk90
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Etiketten en enveloppen

Witte etiketten
• Voor kopieermachines,  

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

Met ronde hoeken
ft 63,5 × 38,1 mm  verp/1  

ft 63,5 × 46,6 mm  verp/1  

ft 64 × 33,9 mm  verp/1  

ft 99,1 × 34 mm  verp/1  

ft 99,1 × 38,1 mm  verp/1  

ft 99,1 × 67,7 mm  verp/1  

ft 99,1 × 93,1 mm  verp/1  

ft 99,1 × 139 mm  verp/1  

ft 199,6 × 144,5 mm  verp/1  

ft 199,6 × 289,1 mm  verp/1  

Met rechte hoeken
ft 38 × 21,2 mm  verp/1  

ft 70 × 25,4 mm  verp/1  

ft 70 × 37 mm  verp/1  

ft 105 × 37 mm  verp/1  

ft 105 × 40 mm  verp/1  

ft 105 × 57 mm  verp/1  

ft 105 × 74 mm  verp/1  

ft 210 × 297 mm (A4)  verp/1  

/doos30

Witte etiketten
• Voor kopieermachines,  

laser- en inkjetprinters
• Met ronde hoeken
• Stevige hechting
• Kleur: mat wit
• Doos van 100 vel

ft 37 × 14 mm  verp/1  

ft 38,1 × 21,2 mm  verp/1  

ft 47 × 25 mm  verp/1  

ft 63,5 × 33,9 mm  verp/1  

ft 63,5 × 38,1 mm  verp/1  

ft 99,1 × 33,9 mm  verp/1  

ft 99,1 × 38,1 mm  verp/1  

ft 99,1 × 67,7 mm  verp/1  

ft 99,1 × 93,1 mm  verp/1  

ft 199 × 143 mm  verp/1  

/doos29

Enveloppen 
• Ft 114 × 229 mm
• Wit houtvrij papier van 80 g/m²
• Blauwe binnenzijde
• Met stripsluiting
• Doos van 500 stuks

zonder venster  verp/1  

met venster rechts 
(ft 40 × 110 mm)  verp/1  

/doos29

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, 

• Pak van 25 stuks

ft 162 × 229 mm  verp/1  

ft 262 × 371 mm  verp/4  

/pak78
vanaf

Etiketten voor verschillende 
toepassingen

zelfklevende pasfoto’s, 
ft 3,5 × 4,5 cm,  
etui van 18 foto’s  
(3 vel met 6 foto’s),  
wit glanzend

 verp/1  

mini naametiketten,  
ft 5 × 1 cm,  
etui van 30 etiketten 
(2vel met 15 etiketten), 
roze/paars

 verp/1  

mini naametiketten,  
ft 5 × 1 cm,  
etui van 30 etiketten 
(2vel met 15 etiketten), 
blauw/groen

 verp/1  

gelamineerde etiketten, 
etui van 2 vel met elk  
12 etiketten,  
3 formaten: diameter 
2,5 cm, 6,3 × 1,6 
cm en 6,3 × 0,8 cm, 
standaardkleuren: rood, 
geel, blauw en groen

 verp/1  

gelamineerde etiketten, 
etui van 2 vel met elk  
12 etiketten,  
3 formaten: diameter 
2,5 cm, 6,3 × 1,6 cm en 
6,3 × 0,8 cm,  

groen, paars en roze

 verp/1  

etui van 4 vel met  
elk 6 etiketten,  
ft 8,6 × 1,7 cm, grijs

 verp/1  

kledingetiketten,  
ft 4,5 × 1,3 cm,  
etui van 36 etiketten  
(2 vel met 18 etiketten), 
wit

 verp/1  

etiketten voor 
schoenen, etui van 24 
etiketten: 16 etiketten 
(3 × 3 cm) en 8 
etiketten (1,5 × 3 cm), 
geassorteerde kleuren

 verp/1  

/etui89
vanaf



Schrijfwaren en correctie

Allure
• Edelstalen houder
• Kleur inkt : blauw
• Op blister

pastelblauw  verp/1  

pastelroze  verp/1  

pastelpaars  verp/1  

pastelblauw  verp/1  

pastelroze  verp/1  

pastelpaars  verp/1  

/stuk99
vanaf

• 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
• Doos van 36 stuks (30 + 6 GRATIS)

blauw  verp/1  

zwart  verp/1  

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  

• Ronde punt
• Schrijfbreedte: 2 mm
• Heldere kleuren
• Goed uitwisbaar, ook na enkele dagen
• Plastic houder
• Inkt op ketonbasis

blauw  verp/12  

rood  verp/12  

groen  verp/12  

zwart  verp/12  

/stuk63

Correctieroller Mini Pocket 
Mouse
• Breedte van de tape: 5 mm
• Lengte van de tape: 5 m
• Onmiddellijk overschrijfbaar
• Transparante houder
• Handig miniformaat
• Voor zowel links- als rechtshandigen

 verp/10  

/stuk

Balpen
• Schrijfbreedte: 0,7 mm, medium punt
• Transparant lichaam
• Met dop in de kleur van de inkt

blauw  verp/10  

zwart  verp/10  

/stuk17

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

rood  verp/12  

blauw  verp/12  

groen  verp/12  

zwart  verp/12  

rood  verp/12  

groen  verp/12  

blauw  verp/12  

zwart  verp/12  

/stuk79

• In metaal gevatte penpunt
• Gepigmenteerde inkt op waterbasis
• Licht- en waterbestendig
• Metalen clip
• Kleur: zwart
• Etui van 6 stuks (4 + 2 GRATIS):  

0,05 – 0,1 – 0,2 – 0,3 – 0,5 en 0,8 mm

 verp/1  

• 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

oranje  verp/12  

roze  verp/12  

rood  verp/12  

violet  verp/12  

groen  verp/12  

turkoois  verp/12  

blauw  verp/12  

zwart  verp/12  

/stuk79

/stuk22

/etui90

/stuk20

30 + 6  

 

7 + 3  

verkrijgbaar per stuk
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Schrijfwaren en correctie

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
• Verdeeldoos van 100 stuks  

(90 + 10 GRATIS)

blauw  verp/1  

zwart  verp/1  

voordeelpak
• Schrijfbreedte: 0,4 mm, medium punt
• Transparante houder  

voor zichtbaar inktniveau
• Top en dop in de kleur van de inkt
• Verdeeldoos van 100 stuks  

(90 + 10 GRATIS)

blauw  verp/1  

zwart  verp/1  

• 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

Markeerstift  

• 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

milky yellow (pastelgeel)

creamy peach (pasteloranje)

pink blush (pastelroze)

lila haze (pastellila)

hint of mint (pastelgroen)

turkoois (pastelblauw)

etui van 6 stuks in pastelkleuren: geel, oranje, roze, lila, turkoois en groen

/stuk32 /stuk20

90 + 10  90 + 10  

/stuk67
vanaf



Kantoormateriaal

Plakstift
• Voor papier, karton, stof, vilt en foto’s
• Gemakkelijk uitwasbaar
• Gemakkelijk in gebruik
• Gelijkmatige verdeling van de lijm
• Niet toxisch
• Oplosmiddelvrij

10 g  verp/30  

20 g  verp/20  

40 g  verp/12  

/stuk24
vanaf

Plakband Scotch® Magic™ Tape
• Ft 19 mm x 33 m
• Onzichtbaar
• Beschrijfbaar
• Op fotokopieën is er van de  

plakband geen spoor te vinden
• Doos met 1 rolletje

verp/1 verp/12

/stuk83
vanaf

Navulbare lijmroller  

• 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
• In ophangdoosje

 verp/5  

/stuk85

/doos79

/doos95

verkrijgbaar per stuk

Plakbandafroller Orca
• Voor rolletjes ft 33 m x 19 mm
• Inclusief 8 rolletjes
• Kleur: zwart/ wit

 verp/1  

/stuk99

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
• Zonder sporen op foto’s
• Doos met 6 rolletjes

1 x Scotch plakband 
Super Hold, pak van 6 
rollen (ref. 700S) + 1 x 
GRATIS “BEACH SOFA”

 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

1 x Scotch Plakband 
Crystal, doos met 14 
rolletjes (12 + 2 gratis) 
(ref. 2161470) + 1 x  
GRATIS “BEACH SOFA”

 verp/1  

Plakband Scotch®  
Magic™ Tape
• Ft 19 mm x 33 m
• Onzichtbaar
• Beschrijfbaar
• Op fotokopieën is er van de plakband 

geen spoor te vinden

1 x Scotch plakband 
Scotch Magic Tape, 
value pack 12 + 2 rollen 
gratis (ref. 81933VP) + 1 x  
GRATIS “BEACH SOFA”

 verp/1  

GRATIS
BEACH SOFA

GRATIS
BEACH SOFA

GRATIS
BEACH SOFA

12 + 2 
GRATIS

/doos99
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Kantoormateriaal

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
• Inclusief 4 rollen
• Kleur: houtskool grijs

1 x Scotch clip & twist 
plakbandafroller  
(ref. CLIPCG4) + 1 x 
GRATIS “BEACH SOFA”

 verp/1  

Schaar
• 17 cm
• Voor rechts- en linkshandigen
• Symmetrische ogen
• Met afgeronde punt
• Handgreep uit kunststof
• Kleur: zwart

 verp/20  

/stuk39

Brievenbakje C4
• 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  

rood  verp/6  

groen  verp/6  

blauw  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  

/stuk30

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
• Wit meubel
• Laden in geassorteerde kleuren
• Ft 28 × 35,6 × 29,2 cm (b x d x h)

met 5 laden  verp/1  

met 10 laden  verp/1  

/stuk49
vanaf

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
•  

met niet-zichtbaar inktkussen
• Eén stempel, 2 imagecard ontwerpen
• 

op de tekstplaathouder voor een 
snellere en nauwkeurige plaatsing  
van het stempelplaatje

Printer 20, max. 4 regels,  
ft 14 × 38 mm

 verp/1  

Printer 30, max. 5 regels,  
ft 18 × 47 mm

 verp/1  

Printer 40, max. 6 regels,  
ft 23 × 59 mm

 verp/1  

/stuk49
vanaf

GRATIS
BEACH SOFA

/doos29



Presentatie en communicatie

Whiteboard Excellence
• Duurzaam en krasbestending
• Voor intensief gebruik
• Magnetisch oppervlak in email
• Gemakkelijk te reinigen

ft 60 × 45 cm  verp/1  

ft 90 × 60 cm  verp/1  

/stuk29
vanaf

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  

/stuk29

Flipchart
• Niet-magnetisch,  

droog uitwisbaar oppervlak
• Gemakkelijk te monteren  

en te verplaatsen
• Lichtgewicht, geschikt voor  

• Verstelbare hoogte tot 195 cm
• Met pennengootje
• Ft beschrijfbaar oppervlak: 75 × 100 cm

 verp/1  

/stuk49

Flip-overblok
• Kwaliteitspapier waar inkt niet 

doordringt
• Bovenaan geperforeerd
• 

papier van 70 g/m², ft 
A1, voorzijse: blanco, 
achterzijde: blanco, 20 vel

 verp/5  

100% gerecycleerd papier 
van 56 g/m², ft 65 × 98 
cm, voorzijde: blanco, 
achterzijde: blanco, 50 
vel, op rol

 verp/5  

100% gerecycleerd 
papier van 56 g/m², ft 65 
x 98 cm, voorzijd: geruit, 
achterzijde: blanco 50 vel, 
op rol

 verp/5  

papier van 70 g/m², ft 65 
x 98 cm, voorzijde: blanco, 
achterzijde: blanco, 50 
vel, op rol

 verp/5  

papier van 70 g/m², ft 65 
x 98 cm, voorzijde: geruit, 
achterzijde: blanco, 50 vel

 verp/2  

/stuk43
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

ft A4  verp/1  

ft A3  verp/1  

/stuk89
vanaf

Clicklijst
• Eenvoudig en snel vanaf de voorzijde 

posters wisselen
• 
• 

aluminium, dikte: 25 mm
• Achterwand van onbreekbaar,  

slagvast polystyreen
• Eenvoudige onzichtbare wandmontage 

door verdekt geboorde gaten in het 

ft A3  verp/1  

ft A2  verp/1  

ft A1  verp/1  

ft A0  verp/1  

Andere 
formaten 

beschikbaar

/stuk60
vanaf
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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  

/stuk46

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
wit

geel

rood

bordeaux

paars

groen

blauw

grijs

zwart

/stuk25
vanaf

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  

/stuk19

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

verkrijgbaar per stuk



Klassement en archivering

• Voor ft A4
• Rug van 3,5 cm
• Met O-ringen van 25 mm
• Uit duurzaam, soepel en afwasbaar  

PP van 600 g/m²

transparant wit  verp/1  

transparant geel  verp/1  

transparant oranje  verp/1  

transparant rood  verp/1  

transparant blauw  verp/1  

transparant paars  verp/1  

transparant groen  verp/1  

geassorteerde kleuren: 
wit, geel, oranje, rood, 
paars, groen en blauw

 verp/24  

geassorteerde kleuren: 
wit, geel, oranje, rood, 
paars, groen en blauw

 verp/24  

/stuk59
vanaf

• Uit gekleurd karton van 160 g/m²
• 11-gaatsperforatie
• Geassorteerde pastelkleuren

5 tabs  verp/50  

6 tabs  verp/25  

10 tabs  verp/25  

12 tabs  verp/25  

5 tabs  verp/50  

6 tabs  verp/50  

12 tabs  verp/25  

Showtas
• Voor ft A4
• Uit PP
• Kleur: transparant
• Pak van 100 stuks

50 micron, 
11-gaatsperforatie

 verp/1  

60 micron, 
11-gaatsperforatie

 verp/1  

60 micron, 
11-gaatsperforatie

 verp/1  

75 micron, 
8-gaatsperforatie

 verp/1  

/pak72
vanaf

• Voor ft A4
• Uit PP

90 micron, transparant, 
pak van 100 stuks

 verp/1  

120 micron, transparant, 
pak van 10 stuks

 verp/1  

120 micron, geel,  
pak van 10 stuks

 verp/1  

120 micron, rood,  
pak van 10 stuks

 verp/1  

120 micron, groen,  
pak van 10 stuks

 verp/1  

120 micron, blauw,  
pak van 10 stuks

 verp/1  

120 micron, transparant, 
pak van 10 stuks

 verp/1  

120 micron, transparant, 
pak van 100 stuks

 verp/1  

/pak08
vanaf

• Voor ft A4 (25 × 33 cm)
• Uit glanskarton
• Met elastosluiting
• Plat geleverd
• Met rugetiket

e

geel  verp/10  

rood  verp/10  

groen  verp/10  

blauw  verp/10  

zwart  verp/10  

geassorteerde kleuren: 
ivoor, lichtgeel, 
donkergeel, oranje, 
roze, rood, bordeaux, 
havana, paars, groen, 
donkergroen, turkoois, 
blauw, grijs en zwart

 verp/25  

e

geel  verp/10  

rood  verp/10  

groen  verp/10  

blauw  verp/10  

zwart  verp/10  

geassorteerde kleuren: 
geel, oranje, rood, 
bordeaux, paars, groen 
en blauw

 verp/10  

/stuk19
vanaf

• 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  

/stuk36
vanaf

verkrijgbaar per stuk

/stuk29
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)

 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  

/stuk29

• 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: 64 liter
Buitenft: 71 × 44 × 31 cm (l x b x h) 
Binnenft: 60,5 × 37 × 28 cm (l x b x h)
Mogelijkheid tot gebruik van hangmappen met tussenafstand van 390 mm

 verp/5  

Inhoud: 84 liter
Buitenft: 71 × 44 × 38 cm (l x b x h)
Binnenft: 60,5 × 36,5 × 35,5 cm (l x b x h)

 verp/3  

/stuk49
vanaf

• 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 pakket:  

- 1 x opbergdoos 64 liter  
  Buitenft: 71 × 44 × 31 cm (l x b x h) 
  Binnenft: 60,5 × 37 × 28 cm (l x b x h) 
- 1 x opbergdoos 35 liter 
  Buitenft: 48 × 39 × 31 cm (l x b x h) 
  Binnenft: 37 × 31 × 28 cm (l x b x h) 
- 1 x opbergdoos 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) 
- 2 x opbergdoos 3 liter 
  Buitenft: 24,5 × 18 × 16 cm (l x b x h) 
  Binnenft: 19 × 14,3 × 12 cm (l x b x h)

 verp/4  

/pakket99
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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 zakje Napoleon Fruitmix
Surf naar onze Calipage webshop. 
Bij een bestelling van minimaal 75 euro  
ontvangt u éénmalig GRATIS 1 zakje  
Napoleon Fruitmix, 150 g.

ref. 

*Aanbieding geldig vanaf 25/05/2020 t.e.m. 23/08/2020 of zolang de voorraad strekt.  
 

en met uitzondering van postzegels.


